
TPNĐ Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 

trọng điểm 

Tiếp tục tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, góp 

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh khóa XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, thành phố Nam Định 

chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn 

lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường 

quản lý đô thị; tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại 

gắn với đô thị thông minh. 

Trong đó tập trung triển khai đảm bảo tiến độ một số dự án 

trọng điểm như: xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình; cầu qua 

sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi; đường 

trục phía Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 

21B). Đây là các dự án thuộc nhóm B do thành phố làm chủ đầu 

tư. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng 

thuận trong nhân dân, kịp thời tháo gõ khó khăn vướng mắc trong 

quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là đảm bảo tiến độ triển 

khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 

20/4/2022, Ban Thường vụ vụ Thành ủy Nam Định đã họp và nghe 

UBND thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án 

trên, cụ thể: 

Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình có tổng 

diện tích 2,3 ha, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, bao gồm các hạng 

mục: Xây dựng hệ thống sân, đường giao thông nội bộ; Hệ thống 



cấp - thoát nước; Hệ thống khuôn viên và cây xanh; Hệ thống cấp 

điện và các công trình phụ trợ khác. Hiện dự án đã hoàn thành việc 

tham vấn cộng đồng về phương án thiết kế và đang được UBND 

thành phố trình Sở xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 

thi. Dự kiến sẽ ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công công trình 

trong tháng 12/2022 và hoàn thành trong năm 2023. 

 

 

Mô hình dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa 

Bình 

 Dự án xây dựng cầu qua sông Đào (nối từ đường Song Hào 

đến đường Vũ Hữu Lợi) có chiều dài tuyến 1,6km (phần cầu dài 

0,8km), rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Thời 

gian thực hiện trong các năm 2021-2025, với tổng vốn đầu tư 1.200 

tỷ đồng. Công trình cầu qua sông Đào gồm 16 nhịp, trong đó 13 

nhịp dẫn và 03 nhịp dầm liên tục; mặt đường thảm bê tông nhựa 



asphalt, mặt hè được lát gạch Terrazzo; bó vỉa vát bê tông; trên hè 

trồng cây bóng cùng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống 

chiếu sáng mỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Hiện thành phố đang tổ 

chức mời thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán.  Đồng thời tổ chức kiểm đếm tài sản trên đất của các tổ chức, 

gia đình cá nhân thuộc diện GPMB; lập dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB. Dự kiến công trình sẽ ký kết 

xây lắp và khởi công trong tháng 10/2022, và hoàn thành vào năm 

2024. 

 

 

Mô hình dự án xây dựng cầu qua sông Đào 

Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố (đoạn từ 

đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) có tổng chiều dài 6,8km, với 

tổng mức đầu tư 1.499 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, công trình 

chính gồm: Đường giao thông; hè đường và dải phân cách, điện chiếu 

sáng; Hệ thống an toàn giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải. Mặt đường thảm bê tông nhựa asphalt, mặt hè được lát gạch 

Terrazzo; bó vỉa vát bê tông. Trên hè trồng cây bóng mát cùng hệ 



thống điện chiếu sáng công cộng đồng bộ. Dải phân cách được trồng 

cây bụi và trồng cỏ, bố trí đèn trang trí tạo cảnh quan. Hiện dự án đã 

được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực 

hiện các thủ tục để lựa chọn tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi 

công công trình. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB 

thành phố đang tổ chức đo đạc hồ sơ thu hồi đất phục vụ công tác 

GPMB dự án, để tổ chức ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công 

công trình trong tháng 10/2022; dự kiến hoàn thành trong năm 

2024. 

  

 

Toàn cảnh hội nghị 

Với mục tiêu tăng cường kết nối giữa các khu vực trong 

thành phố, đặc biệt là kết nối khu vực hai bên sông Đào; kết nối 

linh hoạt giữa các khu vực trong và ngoài tuyến đường vành đai. 

Bổ sung không gian công cộng với hạ tầng hiện đại phù hợp với 

xu thế mới, việc triển khai đảm bảo tiến độ các dự án hứa hẹn sẽ 

mang lại diện mạo mới và cơ hội phát triển cho thành phố Nam 

Định vốn có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác và đầu 

tư tương xứng./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


