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Chiều 9/5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có chuyến thị sát, kiểm tra tiến độ dự án
đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

      

  

  

Tại hiện trường dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng
sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư VIDIFI và chứng kiến các nhà thầu đang tích cực thi công
để đảm bảo thông xe vào ngày 19/5 tới. Bộ trưởng biểu dương nỗ lực của VIDIFI và nhà thầu đã
khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng gồm: trải thảm lớp cuối, sơn kẻ vạch
đường, hoàn thiện trạm thu phí.

  

  

Bộ trưởng nhấn mạnh, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau khi hoàn thành sẽ tạo động
lực rất lớn cho thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời còn là tuyến đường huyết
mạch nối với tỉnh Quảng Ninh thông qua cầu Bạch Đằng. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư VIDIFI
chỉ đạo các nhà thầu phải tích cực thi công hoàn thành toàn tuyến theo đúng kế hoạch vào
cuối năm nay.
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Một số hình ảnh trong chuyến thị sát của Bộ trưởng GTVT:

  

  

Dự án đường cao tốc Hà Hội - Hải Phòng sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật đoạn qua Hải Phòng
vào 19/5 tới (Ảnh: baogiaothong.vn)
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Bộ trưởng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thông xe theo dự kiến (Ảnh:
baogiaothong.vn)
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các nhà thầu đang tích cực thi công để đảm bảo thông xe vào ngày 19/5 tới    
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Trạm thu phí đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối    Vidifi.,jsc
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