
Khởi công gói thầu EX – 5 dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ ba, 06 Tháng 9 2011 16:23

Ngày 05-09-2011, tại thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Tổng Công ty Phát
triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam và Liên danh Công ty TNHH Đường cao tốc Trường
Đại Quảng Đông Trung Quốc

      

và Công ty Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Quốc tế Quảng Châu Trung Quốc đã tổ chức lễ khởi
công gói thầu EX5 – Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

  

Tham dự buổi lễ có các đại diện: Đại diện - Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Tham tán Thương
mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Đại diện - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu
Trung Quốc; Bà Chiêu Ngọc Phương – Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc; Ông
Nguyễn Mạnh Hiển – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Ông Nguyễn Trọng
Thừa - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương; Ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh Hải Dương; Đại điện A85 – Tổng Cục an ninh II, Bộ Công an; Ông Đào Văn Chiến – Tổng
Giám đốc - Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam; Ông Lưu Cang Lượng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH đường cao tốc Trường Đại - Quảng Châu Trung
Quốc; Ông Lưu Kiến Bình  - Tổng Giám đốc Công ty hợp tác kinh tế kỹ thuật Quảng Châu –
Trung Quốc.

  

Đại diện cấp ủy, HĐND, UBND và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hải Dương, của 02
huyện Gia lộc Tứ Kỳ, 13 xã, thị trấn của 02 huyện và nhân dân trong vùng dự án mà tuyến
đường đi qua. Lãnh đạo, cán bộ thuộc Hội sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Sở Giao
dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Dương, Tạp chí Hỗ
trợ Phát triển thuộc Ngân hàng Phát triển Việt nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, các đối
tác, các công ty xây dựng, giám sát và đầu tư trong nước và quốc tế, các nhà cung cấp, các cơ
quan báo chí truyền hình và Lãnh đạo, thủ trưởng các bộ phận của Chủ đầu tư và nhà thầu.

  

 1 / 5



Khởi công gói thầu EX – 5 dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ ba, 06 Tháng 9 2011 16:23

Lễ khởi công (Ảnh: Hongqm)  
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Ông Đào Văn Chiến – Tổng Giám đốc Tổng Công ty VIDIFI phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh:Hongqm)  
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Ông Nguyễn Trọng Thừa - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:Hongqm)  Tuyến đường đi qua tỉnh Hải Dương có chiều dài 40 km, được chia thành 03 gói thầu xây lắp(EX4, EX5 và EX6). Gói thầu xây lắp EX-5 có lý trình từ Km 48+000 đến Km 63+300 đi qua địaphận hai huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương, đoạn đường có 6 cầu (trong đó 5 cầuđường địa phương vượt đường cao tốc, 1 cầu đường cao tốc vượt sông), 19 cống chui dân sinh,1 nút giao liên thông tại đường 38B và 1 trạm dịch vụ chính phục vụ cho toàn bộ dự án.  Gói thầu EX-5 là gói thầu đầu tiên trên địa bàn Hải Dương được khởi công, đến nay công tácGPMB đã cơ bản hoàn thành. Tổng giá trị gói thầu là 3.520 tỷ đồng và được thi công xây dựngtrong thời gian 3 năm.  
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Hiện trường thi công gói thầu EX5 - đường ô tô cao tốc HN-HP  Tư vấn giám sát của dự án là công ty tư vấn MI-VJEC đảm nhiệm. Chủ đầu tư của dự án theohình thức BOT là VIDIFI.,JSC.  Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế là đường caotốc loại A có chiều dài 105km, điểm đầu tại vành đai 3 (Hà Nội) và điểm cuối là cảng Đình Vũ(Hải Phòng). Tuyến đường chạy qua 4 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và HảiPhòng.  Dự án khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địaphương nằm trong vùng trọng điểm tam giác kinh tế phía Bắc, đáp ứng được chủ trương hiện đạihóa tuyến giao thông huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tảigiao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng trên tuyến Quốc lộ 5hiện nay.  Vannt
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