
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII cho tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 09:49

Sáng ngày 18/1/2016, công trình đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã vinh dự được gắn
biển “Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”.
Công trình do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) làm Chủ đầu
tư; Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu xếp vốn.      

  

  

Dự và thực hiện nghi lễ gắn biển có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; cùng Lãnh đạo các Vụ, Ban thuộc Bộ Tài chính, Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp TW, Lãnh đạo NHPT, Lãnh đạo Tổng Công ty Vidifi.
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Đồng chí Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT Vidifi - Chủ đầu tư đã báo cáo về quá trình triển khaithi công, hoàn thành và vận hành, quản lý tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.    
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    Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành, thông xe toàn tuyến vào ngày 05/12/2015,tuyến đường có chiều dài 105,5 km từ bắc cầu Thanh Trì, Hà Nội qua địa phận các tỉnh HưngYên, Hải Dương, kết thúc tại Cảng Đình Vũ, TP Hải Phòng; vận tốc thiết kế 120 km/h, sáu lànxe chính, hai làn xe dừng khẩn cấp, có hệ thống đường dân sinh và dải cây xanh dọc hai bên.Đây là tuyến đường cao tốc loại A, áp dụng một số tiêu chuẩn quốc tế, là tuyến đường hiện đạibậc nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.    
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    Việc đưa tuyến đường vào vận hành đúng thời điểm đất nước hoàn thành kế hoạch năm năm2010 - 2015, tạo đà thực hiện Kế hoạch năm năm 2016 – 2020, chứng minh sự sáng tạo, quyếtđoán của Chính phủ thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước, đápứng được yêu cầu phát triển vùng kinh tế động lực của đất nước./.    
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Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
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