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Đây là 2 gói thầu vay vốn ODA của Hàn Quốc với tổng vốn vay 200 triệu USD và đều do Nhà
thầu của Hàn Quốc là GS và Nam Kwang thi công.

      

Hai Nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định; hoàn thành công tác huy động
nhân sự, máy móc thiết bị; xây dựng nhà điều hành, phòng thí nghiệm.

  

Hiện trường thi công gói thầu EX7 - đường ô tô cao tốc HN-HP

  

Gói thầu EX7 do Nhà thầu GS Hàn Quốc đảm nhận, khởi công ngày 3/2/2008 đã giải ngân
được 25,4 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD vay vốn ODA của Hàn Quốc. Tuy nhiên tiến
độ dự án hiện đang chậm so với kế hoạch do một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng
(GPMB) và thay đổi thiết kế kỹ thuật (trắc dọc, phương pháp xử lý nền đất yếu).
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Hiện trường thi công gói thầu EX10 - đường ô tô cao tốc HN-HP

  

Gói thầu EX10 do Nhà thầu Nam Kwang Hàn Quốc đảm nhận, khởi công ngày 2/11/2009 đã
giải ngân được 15,4 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD vay vốn ODA của Hàn Quốc. Đây là
gói thầu cuối tuyến đường, có địa chất rất phức tạp, đi qua nhiều đầm lầy, sú vẹt nên công tác
thi công xử lý nền đất yếu gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó GPMB vẫn còn đang gặp nhiều
vướng mắc.

  

Thanh Tùng 
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