
Cận cảnh Phó Thủ tướng thị sát đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 10:23

“Công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,26%, khối lượng xây lắp hoàn thành 55%, vốn thì không
thiếu…cho thấy chủ đầu tư đã hết sức nỗ lực, VDB được đánh giá là rất dũng cảm khi nhận làm
con đường này, nếu đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng      cứ chờ vào nguồn ngân sách để đầu
tư thì chúng ta sẽ không thể triển khai xây dựng con đường được” đó là ghi nhận của Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải trong chuyến thị sát, kiểm tra toàn tuyến đường vừa qua.

  

  

Tại điểm đầu nút giao Cầu Thanh Trì - Hà nội, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và
Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) Đào Văn Chiến, đại diện chủ đầu tư đường cao tốc Hà nội -
Hải phòng giới thiệu với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sơ đồ toàn tuyến đường 
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    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ một gói thầu tại Hưng Yên    
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    Gói thầu tại Huyện Gia Lộc - Hải Dương còn vướng mắc nhỏ về công tác GPMB, tuy nhiên lãnhđạo Huyện và Tỉnh Hải Dương đã hứa với Phó Thủ tướng "Sau một tuần sẽ hoàn thành mọivướng mắc, không chậm trễ"    
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    Xe Phó Thủ tướng và đoàn công tác đi trên 5km mặt đường, đoạn chạy thử đã hoàn thành tạiHải Phòng    
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    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Bí thưThành ủy Hải Phòng; Chủ tịch VDB Nguyễn Quang Dũng và đoàn công tác hài lòng về chấtlượng đoạn đường chạy thử vừa đi qua     
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    Chủ tịch VIDIFI báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác     
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    Tại buổi làm việc với các địa phương và chủ đầu tư sau chuyến thị sát, kiểm tra toàn bộ tuyếnđường vừa qua, Phó Thủ tướng đã biểu dương Ngân hàng Phát triển Việt Nam và VIDIFI đã có ýthức đặt chất lượng công trình lên hàng đầu; chủ đầu tư cam kết không vì tiến độ mà hy sinhchất lượng công trình. Dự án này được Chính phủ giao cho cơ chế đặc thù theo hình thức BOTnhưng chủ đầu tư triển khai dự án có sự kiểm soát chặt chẽ như các dự án của Nhà nước đầu tư,thực hiện thanh kiểm tra, hội đồng nghiệm thu nhà nước, kiểm soát được lún, chất lượng nhựađường, chất lượng công trình được giám sát rất chặt chẽ…    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệmvụ được giao để phấn đấu đạt mục tiêu tháng 12/2014 thông xe đoạn tuyến Hải Phòng-HảiDương và thông xe toàn tuyến Hà Nội-Hưng Yên-Hải Hương-Hải Phòng trong năm 2015.    Để đáp ứng yêu cầu giao thông vận tải trên tuyến, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh,thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng với các cơ quan, đơn vị liên quankhẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấuhoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng bao gồm cả mặt bằng các khu dịch vụ cho nhà thầu thicông, đáp ứng mục tiêu hoàn thành Dự án.          Đường cao tốc Hà Nội   – Hải Phòng là dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải và hiện đang giữ   nhiều kỷ lục.  Đây  là lần đầu tiên có một con đường cao tốc hiện   đại, quy mô lớn được đầu tư theo hình thức BOT, do ngân hàng làm chủ đầu tư   và sử dụng vốn Nhà nước nhỏ hơn 30% tổng mức đầu tư, đồng thời cũng là con   đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với vận tốc thiết kế 120km/h, 6 làn xe   chính, 2 làn dừng khẩn cấp, thu phí theo hình thức khép kín, 2 bên có hệ   thống đường gom kết nối với các đường địa phương và 2 dải cây xanh. Phạm vi   GPMB là 100m chiều rộng, trong đó mặt cắt ngang mặt đường chính tuyến rộng   33m, tổng chiều dài tuyến 105,5km.Điều đặc biệt dự án   được các Bộ, ngành đánh giá là Dự án giao thông có quy mô lớn tổ chức giải   phóng mặt bằng (GPMB) nhanh và cho đến thời điểm này dự án “chưa để xảy ra vụ   việc khiếu kiện phức tạp nào về công tác GPMB”, trong khi đó diện tích dự án   phải giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trên toàn tuyến là rất lớn (1.106 ha),   bao gồm cả đất thổ cư, đất nông nghiệp và đất khác. Đến nay đã bàn giao cho   nhà thầu thi công khoảng 1.102 ha, bằng 99,26%.        Nguyễn Thanh Liêm  Tinnhanh.vn 
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