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Chiều 11-5, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) và Nhà thầu
chính gói thầu EX-10, Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Namkwang đã long trọng tổ chức lễ
hợp long cầu Lạch Tray thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.      

  

  

Tới dự buổi lễ về phía đoàn công tác của thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Dương Anh
Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND
thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch
UBND thành phố và các cơ quan liên quan. Về phía chủ đầu tư (VIDIFI) có ông Đào Văn Chiến
– Chủ tịch HĐQT; Ông Đặng Văn Tâm – Phó Tổng giám đốc. Về phía Ngân hàng Xuất nhập
khẩu Hàn Quốc Keximbank có ông Kim Jeong Seok – Trưởng Đại diện Ngân hàng tại Việt Nam.
Về phía tư vấn giám sát có ông Anthony William Johnston – Giám đốc dự án. Về phía Nhà thầu
có ông Kim Hee Do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Namkwang và ông  Jeong Weon Giám đốc
Dự án Gói thầu EX10.

  

  

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Trong
thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình, dự án đã nhận được rất nhiều
sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó có
các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố Hải Phòng. Đến nay đoạn tuyến 25km từ Quốc lộ
10 đến nút giao đường 353 (TP. Hải Phòng) đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai
thác.
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Cầu Lạch Tray vượt qua sông Lạch Tray, nối quận Dương Kinh với khu công nghiệp Đình Vũ là
cây cầu cuối cùng và lớn nhất của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài hơn dài
hơn 1,2km, rộng 33m, 6 làn xe. Cầu được khởi công vào năm 2010 và sẽ hoàn thành toàn bộ
vào cuối năm nay cùng với toàn dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

  

  

Phát biểu tại lễ hợp long cầu Lạch Tray, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành
biểu dương, khen ngợi nỗ lực của chủ đầu tư dự án cũng như các nhà thầu cố gắng hoàn thành
công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị đưa
đoạn tuyến 25km vào hoạt động và hợp long cầu Lạch Tray có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm
thành phố tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã
hội thành phố, mở ra khả năng kết nối vùng miền, nhất là nối với cầu Bạch Đằng sang tỉnh
Quảng Ninh. Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu cần
chủ động rà soát lại các hạng mục, bảo đảm đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mới đưa vào hoạt động
nhằm phòng tránh tai nạn giao thông.

  

  

Một số hình ảnh tại buổi lễ:
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