BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 9555 /BGTVT-CQLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14

tháng 09 năm 2021

V/v đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt
bằng của công trình cầu Đa Phúc
thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu
kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn
vay EDCF.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF
(sau đây viết tắt là Dự án) được phê duyệt quyết định đầu tư năm 2017, đã ký kết
Hiệp định vay ngày 31/3/2020, dự kiến khởi công các gói thầu xây lắp vào cuối
năm 2021. Công trình cầu Đa Phúc thuộc gói thầu XL-03: Thi công xây dựng cầu
Đoan Hùng và cầu Đa Phúc, nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đang được Bộ Giao thông vận tải (GTVT)
tập trung chỉ đạo Ban QLDA2 đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục lựa chọn
nhà thầu, ký kết hợp đồng để triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.
Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án, Bộ GTVT
đã cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí GPMB cho Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa
phương. Ban QLDA 2 bàn giao hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng cho huyện
Phổ Yên tháng 3/2021; bàn giao hồ sơ GPMB cho huyện Sóc Sơn từ tháng 3/2021,
hiện nay đang hoàn tất thủ tục để bàn giao hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng
trong tháng 9/2021. Do công tác GPMB thường rất khó khăn và phức tạp, ảnh
hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện Dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND thành phố Hà
Nội và tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển
khai thực hiện công tác GPMB; Sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án để triển khai thi
công xây dựng, đáp ứng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.
Giao Ban QLDA2 chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của
địa phương trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng
mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.
Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm và hợp tác chặt
chẽ của UBND thành phố Hà nội và tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện Dự
án./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT thành phố Hà Nội;
- Sở GTVT Thái Nguyên;
- Ban QLDA2;
- Lưu: VT, CQLXD.
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