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Đẩy nhanh tiến độ 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội
Cập nhật: 06-02-2017

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra hiện trường
và làm việc với lãnh đạo các bộ...

Ngày 4/2, t?i Hà N?i, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng ?ã ki?m tra hi?n tr??ng và làm vi?c v?i lãnh ??o các b?, ngành, TP Hà N?i nh?m ??y nhanh ti?n ?? xây d?ng hai tuy?n
(m?c tiêu ch?y th? trong tháng 9/2017)
và Nh?n - Ga Hà N?i (d? ki?n hoàn thành, ??a vào khai thác t? cu?i n?m 2021).

???ng s?t ?ô th? Cát Linh - Hà ?ông

Tr??c th?c t? ti?n ?? thi thi công c? hai tuy?n ??u ch?m, dù ?ã nhi?u l?n ???c ?i?u ch?nh, Phó Th? t??ng yêu c?u các b?, ngành, UBND TP Hà N?i ph?i th?c s? quy?t li?t, rà soát k? nh?ng khó kh?n, v??ng m?c c?a các d? án ?? có gi?i pháp tháo g?

phù h?p, nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i ?? tri?n khai ?úng ti?n ?? hai d? án ???ng s?t ?ô th?nh? cam k?t, ??m b?o ch?t l??ng công trình ? m?c cao nh?t.

Trong th?i gian t?i, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng
yêu c?u các b?, ngành và UBND TP Hà N?i c?n s?m nghiên c?u ?? có c? ch? huy ??ng ngu?n l?c xã h?i thông qua các hình th?c h?p tác công - t? ?? tri?n khai các tuy?n ???ng s?t ?ô th? còn l?i

theo quy ho?ch. Phó Th? t??ng c?ng l?u ý c?n c? g?ng ?u tiên các doanh nghi?p Vi?t Nam ?? ?i?u ki?n tham gia thi công, v?a góp ph?n gi?m giá thành, v?a nâng cao trình ??, n?ng l?c trong xây d?ng ???ng s?t ?ô th?. “Toa tàu có th? mua n??c

ngoài nh?ng xây d?ng h?m, ???ng s?t, tr? móng, nhà ga chúng ta hoàn toàn có th? làm ???c. Cái gì không làm ???c m?i nh?p kh?u n??c ngoài, ?ây c?ng là mong mu?n c?a Th? t??ng”, Phó Th? t??ng nói.
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