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Chiều 13/1, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp kiểm
tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị khởi công Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

Về tình hình triển khai Dự án: công tác đấu thầu, lựa chọn Nhà thầu và kế hoạch chuẩn bị khởi
công xây dựng Gói thầu số 6, Ban Quản lý dự án 2 (QLDA2) đang hoàn thiện thủ tục; lựa chọn
nhà thầu đối với Liên danh Nhà thầu Công ty TNHH Sumitomo Mitsui - Tổng công ty Xây dựng
Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm cơ sở thương thảo, ký hợp
đồng và tiến hành khởi công xây dựng Dự án. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại
địa phận quận Hải An đã hoàn thành, việc chi trả đển bù xong 100%. Nhưng về mặt pháp lý
hiện còn khoảng 42.001 m2 diện tích đất công cộng (41.456 m2 đất sông và 544 m2 đất bãi rác)
do UBND Thành phố Hải Phòng quản lý chưa có quyết định thu hồi. Tại thị trấn Cát Hải, hoàn
thành di chuyển toàn bộ phần mộ vào nghĩa trang nhân dân; có 5 vị trí đường điện hiện địa
phương đang tiến hành di chuyển và hiện còn 7 hộ chưa nhận tiền đền bù, UBND huyện Cát
Hải đang tiếp tục giải quyết

Tại Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng khu TĐC xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải được
duyệt tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 25/9/2012, UBND huyện Cát Hải hoàn thành
công tác thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế, rà phá
bom mìn … Tuy nhiên, do mới được cấp khoảng 10 tỷ/125,34 tỷ đồng tổng kinh phí, dự án triển
khai chậm ảnh hưởng đến tâm lý người dân, gây khó khăn khi vận động các hộ dân bàn giao
giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Ban QLDA2 đã làm việc với từng doanh nghiệp và có
văn bản thỏa thuận để mượn đất phục vụ thi công trong vòng 36 tháng. Đối với các công trình
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tạm, phụ trợ nằm trên phần diện tích đất nông nghiệp tại quận Hải An, huyện Cát Hải đang
khẩn trương thẩm định, chi trả, bồi thường.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nhận
định về cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ thi công công trình chính tại
quận Hải An và huyện Cát Hải thực hiện tương đối tốt, bám sát yêu cầu, đồng thời đề nghị các
ban, ngành và UBND quận Hải An và huyện Cát Hải nhanh chóng giải quyết các phần việc còn
lại trong giải phóng mặt bằng để kịp tiến độ thi công.

Lễ khởi công Dự án dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2/2014 tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
(gần bến phà Đình Vũ, cách trung tâm Thành phố khoảng 25 km).

Nguồn: Báo Hải Phòng
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