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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản
tại buổi làm việc ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở UBND tỉnh
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lƣu Văn Bản Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh chủ trì
nghe các đơn vị báo cáo về tình hình tiến độ triển khai thi công 02 công trình nút
giao thông kết nối với đƣờng ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn các
huyện: Bình Giang, Thanh Hà.
Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên liên quan thuộc các sở, ngành: Kế
hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thƣơng, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trƣờng, Văn phòng UBND tỉnh;
các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng liên quan thuộc các huyện: Bình
Giang, Thanh Hà; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và đại
diện lãnh đạo Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp,
đồng chí Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo nhƣ sau:
1. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển
đô thị Kinh Bắc (bên tài trợ) tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công,
xây dựng hoàn thành 02 công trình nút giao thông kết nối với đƣờng ô tô cao tốc
Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn các huyện: Bình Giang, Thanh Hà đảm bảo chất
lƣợng, tiến độ theo đúng các nội dung đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng
đầu tƣ tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 15/02/2022, Quyết định số 397/QĐUBND ngày 28/01/2022 và các quy định của pháp luật liên quan. Xây dựng Kế
hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thi công 02 nút giao và yêu cầu nhà thầu báo cáo
tiến độ hàng tuần, hàng tháng, những khó khăn vƣớng mắc gửi Sở Giao thông vận
tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tƣ 02 công trình nút giao thông
trên, yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển đô
thị Kinh Bắc: thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đƣợc thẩm định, phê duyệt, thực
hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trƣờng, giấy phép thi công, giấy phép đấu
nối… theo quy định của pháp luật; lựa chọn các đơn vị tham gia có đủ năng lực,
kinh nghiệm (từ bƣớc khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công xây dựng…) để đảm
bảo chất lƣợng, tiến độ thi công công trình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành,
đơn vị liên quan, UBND các huyện: Bình Giang, Thanh Hà tháo gỡ khó khăn,
vƣớng mắc phát sinh.
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2. Giao Sở Giao thông vận tải:
- Phối hợp, hƣớng dẫn chủ đầu tƣ, các nhà thầu lập Kế hoạch chi tiết về
tiến độ thi công 02 nút giao; tổng hợp báo cáo tiến độ các nhà thầu và chủ động
hƣớng dẫn, tham mƣu xử lý những khó khăn, vƣớng mắc phát sinh.
- Đối với nút giao tại huyện Thanh Hà: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì,
phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện Thanh Hà kiểm tra,
rà soát tham mƣu bố trí diện tích đất tối thiểu (mƣợn hoặc thu hồi) để Tổng công
ty phát triển đô thị Kinh Bắc có thể tổ chức vận chuyển thiết bị, máy móc, vật
liệu phục vụ thi công công trình; phối hợp với Tổng công ty phát triển đô thị
Kinh Bắc làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam,
VIDIFI để thống nhất kế hoạch chi tiết, phƣơng án thi công cầu vƣợt qua đƣờng
ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đảm bảo an toàn và tác động ít nhất đến việc
lƣu thông của các phƣơng tiện trên đƣờng ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong
quá trình thi công.
- Đối với nút giao tại huyện Bình Giang: Giao Sở Giao thông vận tải chủ
trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, UBND huyện Bình Giang, các đơn vị liên quan và Công ty cổ phần
Tập đoàn Hòa Phát thống nhất ngay phƣơng án để giải quyết vƣớng mắc trong
quá trình thi công, cụ thể: di chuyển mƣơng thủy lợi phục vụ tƣới, tiêu nằm trong
phạm vi thi công công trình; bố trí, thiết kế bổ sung đƣờng gom phục vụ dân sinh
trong khu vực Dự án; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.
3. Giao Sở tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tƣ khẩn
trƣơng thực hiện thủ tục về môi trƣờng đối với 02 dự án nút giao trên.
4. Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện: Bình Giang,
Thanh Hà căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hƣớng dẫn Công ty
cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình đầu tƣ xây dựng 02 công trình nút
giao thông kết nối với đƣờng ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn các
huyện: Bình Giang, Thanh Hà.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND
tỉnh tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơnvị
liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thƣờng trực Tỉnh ủy;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thƣờng trực HĐND tỉnh; để báo cáo
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: KHĐT, TC, XD, CT, NNPTNT, TNMT;
- UBND các huyện: Bình Giang, Thanh Hà;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc;
- CV VP UBND tỉnh: Việt Cƣờng, Đôn;
- Lƣu: VT, KTN, Cao Cƣờng (15).

Trịnh Nam Hưng
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