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Ngay sau đợt nghỉ Tết, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
đã tập trung nguồn lực, ra quân tiếp tục triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
(HN-HP), nhằm bắt kịp mùa thi công cao điểm, đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm
chất lượng.      

  

Tầm nhìn chiến lược

  

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng
mức đầu tư tạm phê duyệt là 24.566 tỷ đồng, chủ đầu tư là VIDIFI. Đây là con đường cao tốc
hiện đại nhất ở nước ta, có 6 làn xe lưu thông và 2 làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế đạt
120km/h, cũng là con đường cao tốc đầu tiên được triển khai dưới hình thức BOT.

  

Việc thực hiện thí điểm đầu tư xây dựng cao tốc, không sử dụng vốn ngân sách mà huy động từ
các nguồn lực xã hội, đã thể thiện tầm nhìn chiến lược và tư duy đúng đắn của Chính Phủ. Đây
cũng là bước đột phá, tạo tiền đề tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao
thông khác trên khắp cả nước.
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Thi công cầu Lạch Tray trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh VGP/Việt Hải  Theo quy hoạch, phải đến tận năm 2020 mới có tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với quymô bốn làn xe. Nhưng nhận thấy yêu cầu bức thiết phải có một tuyến đường cao tốc mới, giảmtải cho QL5 đang trong tình trạng quá tải trầm trọng, đồng thời tạo ra tuyến huyết mạch, gópphần thực hiện chiến lược phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Chính phủ đã giaoNgân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức thực hiện dự án, góp 51% vốn điều lệ thành lậpVIDIFI đầu tư tuyến đường.  Giờ đây, sau hơn 6 năm triển khai, dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn thi công chính. Dự ánhoàn thành sẽ góp thêm động lực vào sự phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nóiriêng và cả nước nói chung.  Công trình khổng lồ  Chúng tôi thực hiện chuyến khảo sát dọc tuyến  vào những ngày đầu xuân, trong cái lạnh cămcủa gió mùa Đông Bắc. Điều ấn tượng đầu tiên là con đường cao tốc sừng sững, như con đê lớntrải dài qua những miền quê, những cánh đồng xanh phớt màu lúa non.  Trả lời thắc mắc của chúng tôi, Quyền Giám đốc BQL dự án Phạm Viết Sơn tâm sự: Con đườngđã liên kết, kéo gần các vùng của Tổ Quốc lại với nhau, nhưng đồng thời cũng chia cắt nhiềumiền quê trong suốt chiều dài của nó.  Để xóa nhòa sự chia cắt ấy, cũng là tạo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, 124 cống dânsinh đã được xây dựng dọc tuyến. Cộng thêm số lượng hơn 30 cây cầu lớn, và việc bảo đảm độdốc của con đường không quá 2% theo chuẩn an toàn, nên đường mới đắp cao như vậy.  Đây thực sự là một công trình khổng lồ, với hơn 40 triệu m3 đất đá được sử dụng, bởi mục đíchduy nhất là bảo đảm chất lượng của dự án cũng như giao thông thuận tiện của người dân.  

Thi công hoàn thiện mặt nhựa đoạn đầu Hải Phòng (tháng 11/2013). Ảnh: VGP  Quy mô vĩnh cửu  Tổng giám đốc Tổng Công ty VIDIFI Nguyễn Văn Tỉnh cho biết: Trong tương lai, khi tính toánlưu lượng xe cho năm 2025, yêu cầu cường độ kết cấu áo đường cao, các lớp bê-tông nhựa mặtđường phải đạt chiều dày khoảng 45 cm. Do quy mô vĩnh cửu, con đường hầu hết nằm trên nềnđịa chất yếu (95%), nên nhiều vị trí phải khoan sâu tới 40 m làm cọc cát, gia tải chờ lún.  Mặc dù rất sốt ruột tiến độ, nhưng chủ đầu tư vẫn phải chờ tắt lún mới cho phép nhà thầu thicông. Tuy luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ công trình, nhưng vấn đề chất lượng phải được ưutiên hàng đầu. “Không thể đánh đổi chất lượng lấy tiến độ”, ông Tỉnh quả quyết.  Tại công trường cầu Thanh An thuộc gói thầu EX-7 do Tập đoàn Kỹ thuật và Xây dựng GS HànQuốc phụ trách, dễ nhận thấy là hình ảnh những người công nhân xây dựng tất tả ngược xuôi,trong tiếng bàn bạc, thảo luận sôi nổi của những kỹ sư Việt Nam và Hàn Quốc. Phó giám đốc(PGĐ) gói thầu EX-7 Kim Chuang Hwan, kỹ sư người Hàn Quốc cho biết: Gói EX-7 dài tổngcộng 9,3 km, có hai cầu lớn vượt sông là Ba La dài 376m, và Thanh An dài 963m (áp dụng côngnghệ dầm Super-T).  Để bảo đảm tiến độ và chất lượng của công trình, nhà thầu đã tổ chức huy động tất cả anh emcông nhân ra quân từ mùng 6 Tết, triển khai thi công trên mọi mũi, nhằm đạt đúng tốc độ thicông đã đề ra. Công việc hiện nay là hoàn thành nốt cột trụ T10, đến khoảng tháng sáu tới sẽcho hợp long cầu, và dự kiến đến cuối năm nay sẽ thông xe tuyến chính.  PGĐ gói thầu EX-9 Lưu Quảng Xuân, kỹ sư Tập đoàn cầu đường tỉnh Sơn Đông, Trung Quốccho biết: Hiện nay toàn bộ nền đường của gói thầu EX-8 đã xong việc chất tải chống lún,... Hiệngói EX-8 đã hoàn thành  được 66% tiến độ, nhà thầu sẽ tiếp phát động triển khai thi công toàndiện, tập trung máy móc và công nhân, bảo đảm hoàn thành gói thầu vào cuối năm nay.  Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện thi công, PGĐ gói thầu EX-8 Đỗ Hải Luânnói: Khó khăn lớn nhất là khi thi công cầu B08 qua sông Đa Độ, do đất yếu nên phải cho khoansâu xuống nên đá cứng hơn 40m, đòi hỏi kỹ thuật cao và mất nhiều công sức. Còn về các hạngmục khác, do áp dụng nhiều máy móc hiện đại đã giúp tăng nhanh tốc độ và hiệu quả thi côngcũng như nâng cao chất lượng của công trình.  Được biết, nguyên nhân lớn nhất làm chậm tiến độ của dự án là công tác giải phóng mặt bằng(GPMB), sau khi có chỉ đạo sát xao của Chính phủ, cũng như sự vào cuộc quyết tâm củaUBND các tỉnh, thành phố nơi tuyến đi qua, hiện nay về cơ bản được giải quyết triệt để, đã bàngiao gần 1400 ha “đất sạch” cho chủ đầu tư triển khai thi công.  Còn một số vướng mắc liên quan đến năng lực nhà thầu, dự án còn tồn tại tình trạng các nhàthầu không đảm bảo đủ thiết bị và nhân sự để thi công gói thầu mà thuê lại các đơn vị thầuphụ, thiết bị, nhân sự tại Việt Nam với giá thấp… đã được chủ đầu tư cơ bản khắc phục, bảođảm thi công toàn tuyến đạt tiến độ, chất lượng.  

 2 / 3



Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng: Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ
Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 13:21

Đoàn xe chạy thử phần đường đã hoàn thành tại Hải Phòng tháng 11/2013. Ảnh: VIDIFI  Động lực mới thúc đẩy KTXH phát triển  Dự án hoàn thành sẽ tạo nên con đường huyết mạch nối liền các tỉnh thành phố mà tuyến điqua, giảm tải cho đường 5 cũ nay đang trong tình trạng quá tải trầm trọng, đáp ứng nhu cầu vậntải ngày càng tăng. Đồng thời, rút ngắn thời gian đi lại giữa khu kinh tế Hà Nội, các tỉnh miềnnúi Tây Bắc với thành phố cảng Hải Phòng, tạo điều kiện khai thác tiềm năng kinh tế, phát triểndân sinh, thúc đẩy KTXH phát triển.  Đồng thời tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ kết hợp với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ kháctạo thành một mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt, tạo động lực phát triển về mọi mặtcủa khu tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối với các đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, HàNội-Lạng Sơn xây dựng tuyến lưu thông hàng hóa từ cảng Hải Phòng sang các tỉnh miền TâyTrung Quốc.  Nói về con đường này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam NguyễnQuang Dũng chia sẻ: Việc triển khai dự án sớm trước kế hoạch dự kiến (2020) không những gópphần tạo ra lợi ích KTXH to lớn, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược, tính đúng đắn trongquyết tâm của Chính phủ vượt lên tình hình khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới,sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ xã hội và vốn vay trực tiếp của nước ngoài để đầu tưphát triển hạ tầng ở Việt Nam.        Đường ô-tô cao tốc Hà Nội –   Hải Phòng dài 105,5 km, đi qua các tỉnh, thành phố Hà Nội (6,2 km), Hưng Yên   (26,8 km), Hải Dương (39 km) và Hải Phòng (33,5 km).  Đường có điểm đầu nằm trên đường Vành đai ba (Hà Nội), cách mố Bắc cầu Thanh   Trì 1025m, nối trực tiếp vào đường Long Biên-Thạch Bàn rộng 40m; điểm cuối là   cảng Đình Vũ, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.Đường được xây dựng theo tiêu   chuẩn quốc tế, đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế đạt 120km/h (cao nhất   hiện nay ở nước ta) với 6 làn xe lưu thông và hai làn dừng xe khẩn cấp, bề   rộng nền đường là 33m.Trên toàn tuyến có 9 cầu lớn   vượt sông, 21 cầu trung và 22 cầu vượt tại các điểm nút giao; đều là cầu xây   dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chịu được động đất cấp 7, 8. Mặt đường   được giải 5 lớp, gồm một lớp cấp phối đá dăm loại một 40cm, lớp đá dăm đen   12cm, lớp bê tông nhựa (BTN) hạt trung 14cm, lớp BTN mịn 5cm và lớp BTN tạo   nhám 3cm.        Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
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