
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra 

tiến độ dự án của tỉnh tại địa bàn huyện Giao Thủy. 

 

 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền huyện Giao 

Thủy trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để thi công đảm bảo 

tiến độ dự án đề ra. Đây là 2 trong số các dự án lớn của tỉnh có ý nghĩa rất quan 

trọng trong phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, tạo điều kiện 

để các địa phương ven biển mở rộng liên kết, thông thương hàng hóa, dịch vụ, 

thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, thúc đẩy kinh tế phát triển tương xứng với 

tiềm năng, lợi thế của huyện ven biển. 

       Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác 

của tỉnh vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa 

bàn huyện Giao Thủy; dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại cửa Hà Lạn thuộc 

thị trấn Quất Lâm. Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Doãn 

Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện tiếp đoàn. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác 

kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Giao Yến huyện 

Giao Thủy 



     Tại huyện Giao Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi 

công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn xã Giao Yến. Theo báo cáo, đến nay 

tiến độ giải phóng mặt bằng tại 10 xã có tuyến đường đi qua đều thuận lợi, nhân dân 

phấn khởi, tạo điều kiện để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai 

đúng tiến độ. Hiện toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành việc giải phóng 

mặt bằng và bàn giao với chiều dài 17,2km trong 3 đợt, tổng số tiền đã chi trả đến 

thời điểm này là hơn 70,2 tỷ đồng. Giải phóng đất và nhà ở, vật kiến trúc hoàn thành 

việc đo đạc, kiểm đếm xong 192 hộ với tổng diện tích hơn 22.000m
2
. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho Công ty Đại Phong - Đơn vị thi 

công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình 

      Đối với diện tích này, hiện đã lên dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tài sản, vật 

kiến trúc trên đất, hỗ trợ đất ở, tái định cư. Đối với 5 hộ tại Giao Hà có diện tích đất 

nông nghiệp là ao, đầm đang thuê canh tác, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện 

Giao Thủy đã vận động các hộ bàn giao trước để nhà thầu tiến hành thi công công 

trình. Đối với các công trình công cộng như viễn thông, Viettel, nước sạch, điện lực, 

huyện Giao Thủy đã đấu thầu thiết kế để di chuyển, hoàn thiện hồ sơ thẩm định. Đối 

với dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cửa Hà Lạn thuộc Thị trấn Quất Lâm với 

diện tích 23ha đã hoàn thành giai đoạn 1 với giá trị đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Hiện tỉnh 

đang xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai giai đoạn 2 đáp ứng neo đậu với 1000 tàu 

thuyền có công suất 200 CV trở xuống . 



 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại cửa 

Hà Lạn 

và gặp gỡ lực lượng bộ đội Biên phòng khu vực. 

       Sau khi kiểm tra, thị sát thực tế các công trình lớn do Tỉnh làm chủ đầu tư, đồng 

chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải 

phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để thi công đảm bảo tiến độ dự án đề ra. Đây là 2 



trong số dự án lớn của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ thống giao 

thông đường bộ, đường thủy, tạo điều kiện để các địa phương ven biển mở rộng liên 

kết, thông thương hàng hóa, dịch vụ, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại thúc đẩy 

kinh tế phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện ven biển. Về quan 

điểm chỉ đạo của tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các đơn vị thi công dự án đảm bảo tiến 

độ, chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được Chính phủ phê duyệt./. 

       https://giaothuy.namdinh.gov.vn/ 


