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Một năm, kể từ ngày khánh thành và đưa vào hoạt động (5/12/2015) tuyến đường cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng đã hiện thực hóa những hiệu quả về kinh tế - xã hội cũng như giá trị
về nhân văn và cảnh quang... của tuyến cao tốc trong bức tranh tổng thể của mạng lưới
giao thông nước nhà.      Đây là tuyến cao tốc hiện đại đáp ứng được với các chuẩn mực
quốc tế về đường cao tốc với vận tốc tối đa 120km/h, 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp; rút
ngắn thời gian đi lại giữa 2 thành phố: Hà Nội - Hải Phòng từ 3 giờ xuống còn gần 1 giờ.

  

  

Để có được con đường cao tốc hiện đại này, hơn 7 năm tại công trình này, ngày cũng như đêm,
hàng nghìn kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam
(VIDIFI., JSC), chuyên gia tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công... đã vật lộn với biết bao khó khăn,
thách thức với một núi công việc khổng lồ, từ việc phối hợp với các địa phương - nơi có tuyến
đường đi qua để giải phóng mặt bằng đến việc lựa chọn, giám sát nhà thầu thi công; lo vốn cho
công trình, giải quyết những vụ việc phát sinh trong quá trình thi công. Riêng việc giải phóng
mặt bằng chậm 3 năm đã là một khó khăn lớn, song với sự quyết tâm của chủ đầu tư, sự hỗ trợ
và tạo điều kiện của Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các bộ ngành chức năng; Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua, toàn tuyến cao tốc hiện đại và bề thế
đã về đích trước thời hạn một tháng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây không chỉ
là món quà có ý nghĩa mà VIDIFI và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII; góp phần vào việc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước; đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Hiện thực hóa bài học về ý Đảng - lòng
dân.
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Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vinh dự được gắn biển Công trình chào mừng Đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ XII    Hiệu quả kinh tế xã hội    Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là trục giao thông quan trọng kết nối Thủ đô HàNội với Thành phố Hải Phòng, nối liền vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với cụm cảng biển lớnnhất miền Bắc, cảng Quốc tế Hải Phòng, tạo môi trường thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nướcngoài vào Việt Nam, góp phần phát triển khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực thúcđẩy phát triển mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với chiến lược phát triển giao thông ViệtNam đến năm 2020.    Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cùng với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội – TháiNguyên, Hà Nội – Lạng Sơn và sắp tới là tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long tạo thành mạnglưới đường cao tốc của Bắc Bộ; đảm bảo an toàn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông giữacác tỉnh phía bắc: Hà Nội đi Hải Phòng (Cảng Đình Vũ) 53 phút; theo đó là sự giảm đi rõ rệt vềđịnh mức tiêu thụ xăng dầu, sự an toàn cho hành khách và các phương tiện tham gia giaothông bởi mặt đường nhám với hệ số an toàn cao và sự vận hành chuyên nghiệp của đội ngũcán bộ, công nhân viên hệ thống giao thông thông minh v.v... Cao tốc này còn nằm trên tuyếnhành lang đường bộ Châu Á, ASEAN góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa các nước Tiểuvùng Mê Kông mở rộng (GMS) và thỏa thuận hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” Việt–Trung, kết nối cảng biến quan trọng phía Bắc Việt Nam với các tỉnh phía Nam Trung Quốc; tạothuận lợi cho việc tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, giao lưu văn hoá vàgiúp cho việc điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông, giảm áp lực về lưu lượng cho các tuyếnQuốc lộ 5, Quốc lộ 10, QL38B, QL39, VĐIII và hệ thống các đường tỉnh lộ trong khu vực.    
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    Một năm qua, để đảm bảo An toàn giao thông, An ninh trật tự trên tuyến VIDIFI đã chủ động kýkết quy chế phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tuyến đường đi qua (Hà Nội, Hưng Yên,Hải Dương và Hải Phòng) trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý sựcố va chạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tư (ANTT), bảo vệ tài sản, chống chiếm hành langan toàn giao thông; Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (C67) là lực lượng được Bộ Công angiao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo giao thông và xử lý vi phạm của các phương tiệntham gia lưu thông trên đường cao tốc. Sau một năm đưa vào khai thác toàn tuyến, lưu lượngphương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng. Nếu như những ngày đầu, tháng đầu khi đivào hoạt động, trung bình chỉ có khoảng từ 11.000 đến 12.000 xe lưu thông trên tuyến cao tốcnày thì đến những ngày cuối năm 2016, số lượng phương tiện (chủ yếu là xe con và xe kháchchất lượng cao) đã tăng lên từ 25.000 đến 28.000 xe/ngày,đêm. Cùng với đó là hệ thống đườnggom được hoàn thiện phù hợp với nhu cầu dân sinh của người dân sống ven tuyến đường. Dựbáo khi tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (Quảng Ninh), tiếp nối trên cao tốc Hà Nội - HảiPhòng hoàn thành và đi vào hoạt động thì các loại phương tiện lưu thông trên toàn tuyến caotốc: Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long sẽ tăng lên rất nhiều và chắc chắn sẽ là trục giao thông thiếtyếu, điểm nhấn của mạng giao thông phía Đông và Đông Bắc Bộ.    Vẫn còn những hạt sạn    Những ngày này đi trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Một tuyến đường được ápdụng một số tiêu chuẩn quốc tế và đạt tiêu chuẩn an toàn cao; hẳn ai trong số chúng ta cũngđều tự hào về thành quả lao động miệt mài của biết bao con người trong hơn 7 năm qua để làmnên một tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.    
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    Tuy nhiên sau một năm đi vào hoạt động, tại tuyến cao tốc này vẫn còn những hạt sạn. Đó là ýthức chấp hành luật lệ của một số người tham gia giao thông còn yếu; vẫn còn hiện tượng ngườiđiều khiển xe máy đi vào đường cao tốc; xe khách dừng đỗ tùy tiện, mặc dù đã có hệ thống biểnbáo chỉ dẫn rất rõ ràng, song khoảng cách lưu thông của các phương tiện trên đường cao tốcchưa được tuân thủ nghiêm túc nên dẫn đến tai nạn v.v... Mặc dù Đội vận hành của VIDIFI đãliên tục tuần đường ngăn chặn, khuyến cáo các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giaothông của các phương tiện, tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số hiện tượng gây mất an toàn giaothông nghiêm trọng như: xe ô tô đi ngược chiều, xe máy vượt chốt vào đường cao tốc, xe dừngđỗ không đúng quy định, xe khách đón trả khách tùy tiện trên đường cao tốc…Từ thực trạng nóitrên, một vấn đề cấp thiết là phải xây dựng cho được văn hóa giao thông khi lưu thông trêntuyến đường cao tốc. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương nơi có tuyến đườngchạy qua, các nhà xe và của chính những người tham gia giao thông. Đây là vấn đề mang tínhcấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi quavà các ngành chức năng. Theo đó cần tuyên truyền người tham gia giao thông trên đường caotốc tuân thủ Luật giao thông đường bộ (không đi ngược chiều, đi đúng làn đường, tốc độ, đón trảkhách, nghiêm cấm các phương tiện không thuộc đối tượng lưu thông trên đường cao tốc); tuyêntruyền để ngăn chặn và xử lý các vụ việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường caotốc, kiến nghị xử phạt nghiêm khắc để răng đe, làm gương; tiếp đó là tuyên truyền sâu rộng chongười dân dọc tuyến đường, nhất là các địa phương có cầu vượt ngang đường cao tốc có ý thứctham gia ngăn chặn các vụ việc nói trên. Để chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường bộ,bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, đề nghị Giáo hội Phật giáoViệt Nam chỉ đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vậnđộng tăng ni, phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giảm thiểu và tiến đến chấmdứt việc rải tiền, vàng mã trên đường gây mất an toàn giao thông. Tuyên truyền tới người dânsinh sống hai bên đường cao tốc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng, tàisản và hành lang an toàn đường cao tốc. Các chủ phương tiện, lái xe cần tuân thủ đúng quyđịnh về tải trọng xe, tuyệt đối không được chở hàng hóa quá tải khi tham giao thông đường bộ,đường cao tốc.  Lưu Vinh
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