
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ tư, 15 Tháng 4 2015 09:45

Sáng ngày 11/4/2015 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đến kiểm tra tiến độ thi
công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

      

  

Tại công trường sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường dự án và làm việc với chủ đầu tư, đơn vị
thi công, lắng nghe vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn
Hồng Trường đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, an
toàn lao động trên công trường và kịp thông xe vào ngày 19/5/2015.

  

  

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là
dự án trọng điểm quốc gia, sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
TP Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

  

  

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến kiểm tra dự án:
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Thứ trưởng khảo sát thực tế tại hiện trường dự án (Ảnh: Đòan Việt Hà)
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(Ảnh: Đòan Việt Hà)    
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Nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường 353 (Ảnh: Đoàn Việt Hà)    

Trạm thu phí (Ảnh: Đoàn Việt Hà)  Vidifi.,jsc
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