
Chính thức thông xe 22,7 km đầu tiên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 09:51

Sáng ngày 20/6/2015, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) -
Chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tổ chức Lễ thông xe chính thức
đoạn tuyến đầu tiên dài 22,7 km (từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao đường Phạm Văn Đồng -
Thành phố Hải Phòng) thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

  

  

Lễ cắt băng thông xe đoạn tuyến 22.7km qua Tp Hải Phòng - dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng.

      

 1 / 8



Chính thức thông xe 22,7 km đầu tiên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 09:51

  

  

  

Đến dự và chứng kiến Lễ thông xe, về phía các cơ quan, bộ ngành trung ương, có ông Đinh La
Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ông Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy khối doanh
nghiệp Trung ương, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các đồng
chí đại diện các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

  

  

Về phía nước ngoài có Ông Joo Hyung Hwan – Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn
Quốc và các ông (bà) đại diện Vụ kinh tế đối ngoại Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, Ngân
hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tai Việt Nam và các nhà tài
trợ vốn: Citibank, Sumitomo Mitsui Banking Corporration, Sumitomo Trust Banking
Corporration.
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Đại biểu dự Lễ thông xe đoạn tuyến 22.7km qua Tp Hải Phòng - Dự án đường ô tô cao tốc HàNội - Hải Phòng    Về phía địa phương có ông Lê Văn Thành - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phốHải Phòng, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực thành phố Hải Phòng và các đồng chítrong ban thường vụ, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đồng chínguyên là lãnh đạo của thành phố Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, banngành, đoàn thể của thành phố Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Giao thông Côngchính thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên, Sở Giao thông vận tải tỉnh HảiDương; các đồng chí lãnh đạo quận Dương Kinh, Q Hải An, huyện An Lão, huyện Kiến Thụy vàcác đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền của 12 xã, phường trong vùng dự ánđường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua.    Về phía cổ đông của VIDIFI có ông Nguyễn Quang Dũng - Q.Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngânhàng Phát triển Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo NHPT và đại diện các đơn vị thuộc thuộcNgân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, TổngCông ty VINACONEX.    Tại buổi lễ, sau báo cáo của đại diện Chủ đầu tư, Nhà thầu xây lắp, Tư vấn giám sát, Bộ Chiếnlược và Tài chính Hàn Quốc, lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, thay mặt cho cơ quan quản lý Nhànước, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chính thức phát lệnh thông xe đoạn tuyến22,7 km đầu tiên Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua thành phố Hải Phòng vàovận hành, khai thác.          
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      Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát lệnh chính thức   thông xe 22.7 km đoạn tuyến đầu tiên của Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải   Phòng.          Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đánh giá cao cống hiến, nỗ lực vàghi nhận những kết quả tích cực của các đơn vị thi công, Chủ đầu tư, nhà thầu để phấn đấuthông xe đoạn tuyến, việc vận hành khai thác đoạn tuyến 22,7 km đầu tiên có thể coi là thànhcông chiến lược trong việc xây dựng đường cao tốc có quy mô tiêu chuẩn hiện đại nhất nước tatính đến thời điểm hiện tại và là công trình tiên phong triển khai theo hình thức BOT.          
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      Thứ   trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, ông Joo Hyung Hwan phát biểu tại buổi   Lễ          Phát biểu tại buổi Lễ ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng giám đốc VIDIFI, Chủ đầu tư DA cho biết:Đoạn tuyến 22,7 km Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ nút giao Quốc lộ 10 đếnnút giao với đường Phạm Văn Đồng (thuộc TP Hải Phòng) đã được đưa vào khai thác tạm từngày 27/5/2015. Sau gần 1 tháng VIDIFI đã tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung các hạng mục theoyêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, và đến nay, đoạn tuyến này đã đủ điều kiện đưavào khai thác, vận hành chính thức.    
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ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chínhViệt Nam phát biểu tại buổi lễ    Việc hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác chính thức đoạn tuyến 22,7 km thuộc địa phận TPHải Phòng đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng là thành công bước đầu của Dự án, giúpcho xe lưu thông từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh phía nam đi HảiPhòng, Đồ Sơn được thuận lợi hơn; đây cũng là một cột mốc quan trọng trong việc đảm bảohoàn thành, đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.        Tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được đầu tư xây dựng theo    tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A, có quy mô 6 làn xe và 2 làn  dừng khẩn   cấp, bề rộng mặt đường 33m, giữa có dải phân cách cứng, 2  bên có dải cây xanh   và hệ thống đường gom, tốc độ thiết kế 120km/h.          Để khuyến khích phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến của đường cao tốc Hà Nội-HảiPhòng, VIDIFI áp dụng mức thu phí tiêu chuẩn là 1.500 đồng/km/xe, tương tự với mức phí đangthu trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Bến Lức-Long Thành và Cầu Giẽ-Ninh Bình (đoạn bốn làn xe).    VIDIFI đưa ra biểu giá mức thu phí để lưu thông 22,7km cao tốc này thấp nhất là 35.000đồng/xe đối với xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới hai tấn, các loại xe buýt vận tảikhách công cộng và cao nhất đối với xe tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feetlà 180.000 đồng/xe.    Các phương tiện ô tô đã lưu thông, vận hành thông suốt trên đoạn tuyến./.    
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Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tốc độ khai thác tối đa tới 120km/h      
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