http://mbbtamviet.com/index.php?language=1&module=news&AjaxFile=pdfView&itemId=727

Đẩy nhanh tiến độ dự án QL18 đoạn Bắc Ninh-Uông Bí
Cập nhật: 10-08-2015

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường gần đây chủ trì cuộc họp nhằm
tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB cho dự án cải tạo, nâng cấp QL18
đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức BOT.
Sau khi nghe báo cáo của nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Hồng
Trường đề nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có dự án đi qua hỗ trợ tối đa trong công
tác bàn giao, GPMB, chậm nhất, cuối tháng này phải hoàn thành để bàn giao cho nhà đầu tư và các
nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào ngày 19/5/2016.
Đối với nhà đầu tư là Công ty CP BOT Phả Lại, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị đơn vị này
tạm ứng trước kinh phí cho tỉnh Quảng Ninh để đền bù các đối tượng bị ảnh hưởng, di dời nhằm đẩy
nhanh công tác GPMB. Liên quan đến đoạn tuyến có kết cấu mặt đường bê tông đi qua TX Chí Linh,
Hải Dương (Km26+800 - Km28+930) hiện đã bị hư hỏng nặng, để đảm bảo đồng bộ trên toàn tuyến,
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chấp thuận phương án đề xuất của nhà đầu tư cho phép điều chỉnh
sang kết cấu mặt đường bê tông nhựa.Trước đó, đại diện Công ty CP BOT Phả Lại cho biết, mặc dù
được triển khai xây dựng từ năm 2014 nhưng đến nay, mặt bằng của dự án mới được bàn giao 4,9
km/31,5 km, riêng địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 25 km mặt bằng chưa được bàn giao.
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