
Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ các công trình trên địa bàn 

Chiều 28/10/2022, các đồng chí Thường trực Thành ủy – HĐND, lãnh đạo UBND 

thành phố đã đi kiểm tra tiến độ các công trình đang triển khai thi công trên địa 

bàn thành phố Nam Định như: khu đô thị mới phía nam sông Đào; đường trục 

phía nam thành phố; khu tái định cư phường Lộc Vượng; cải tạo vỉa hè các tuyến 

phố... Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn; cùng đi có: đồng chí Vũ Ngọc 

Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên 

BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí 

Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh 

đạo các phòng, ban chuyên môn: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi 

trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố. 

 

Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng 

mặt bằng tại Dự án khu đô thị mới phía nam sông Đào 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết: Khu đô thị 

mới phía nam sông Đào có tổng mức đầu tư: 779,996 tỷ đồng, diện tích sử dụng 

đất 45,98 ha. Thời gian thực hiện: từ năm 2017 – 2024. Dự án được chia thành 02 

giai đoạn: Giai đoạn 1 (2017-2024): Thực hiện công tác GPMB toàn bộ phạm vi 

dự án; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 16,8 ha. Giai đoạn 2 

(2020-2024): Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích 

còn lại. Đến nay, giai đoạn 1: Cơ bản hoàn thành thi công trên phần mặt bằng đã 

có, khối lượng thi công đạt 74% giá trị hợp đồng; Giai đoạn 2: đang thi công san 



nền mặt bằng, thi công hệ thống cống thoát nước mưa, khối lượng thi công đạt 

55% giá trị hợp đồng. 

 

Vị trí vướng mắc GPMB giữa đường trục phía nam thành phố giao với đường 

Đặng Xuân Bảng 

Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định, 

đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong tổng chiều 

dài toàn tuyến 2,643km, mặt cắt ngang tuyến rộng 45m, được thiết kế với 02 làn 

đường mỗi bên rộng 10,5m, phân cách giữa rộng 14m và vỉa hè rộng 5m. Dọc hai 

bên hè đường xây dựng hệ thống nước thải và nước mưa riêng biệt. Tổng mức 

đầu tư của dự án là 392,162 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: từ năm 2016-2023. Dự 

án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, đã bàn giao đưa vào sử dụng 

½ chiều dài tuyến đường (đoạn từ trạm biến áp Đông Phong đến đường dẫn cầu 

Tân Phong, dài 1,3km). Hiện còn tồn tại một số vị trí chưa thi công do vướng mắc 

GPMB tại các vị trí: ngã ba giao với đường Vũ Hữu Lợi; giao với đường Đặng 

Xuân Bảng và gần ngã ba, đối diện trạm biến áp Đông Phong. 



 

Đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án khu tái định cư phường Lộc Vượng 

Dự án xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vượng, với tổng diện tích 

khoảng 3,886 ha, tổng mức đầu tư: 106,4 tỷ đồng. Các hạng mục chính của dự án 

gồm: San nền mặt bằng; Đường giao thông và hè đường; Hệ thống thoát nước 

mưa; Hệ thống thoát nước thải; Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt và PCCC; Hệ 

thống cấp điện sinh hoạt; Hệ thống chiếu sáng đường; Khuôn viên, cây 

xanh. Hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công đắp đá thải tuyến đường N2, N3, 

D2, lắp đặt bó vỉa tuyến đường N5, lắp đặt cống tròn D315 tuyến đường D2. Thời 

gian thực hiện: Năm 2021-2023. 

 Dự án xây dựng đường gom QL10 đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến 

đường Phù Nghĩa có chiều dài 1,77 km, được chia thành 02 đoạn: Đoạn1: từ 

đường trục Lộc Vượng đến đường Võ Nguyên Giáp dài 1,42 km. Đoạn 2: Từ 

Bệnh viện Phổi đến đường Phù Nghĩa dài 0,35km. Tổng mức đầu tư của dự án là 

236 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023. Công trình gồm các hạng 

mục chính: Đường giao thông; hè đường và dải phân cách; báo hiệu đường bộ; hệ 

thống thoát nước mưa và thoát nước thải; cầu qua sông Thống Nhất; hệ thống điện 

chiếu sáng công cộng... Hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục 

trên phần mặt bằng đã có: Đã thi công xong nền đường và hè đường (500m) đoạn 

trước trường Cao đẳng xây dựng và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thi 

công móng đường K95 (150m) đoạn thuộc UBND phường Lộc Hạ. Thi công hoàn 

thiện 01 trụ cầu và 02 mố cầu hạng mục cầu qua sông Thống Nhất. Khối lượng 

ước đạt 30% giá trị hợp đồng. 



 

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình cải tạo, nâng cấp hè đường 

Quang Trung, Mạc Thị Bưởi 

Dự án cải tạo, nâng cấp hè đường các tuyến phố nội thành đang được thành 

phố triển khai trên nhiều tuyến phố chính. Trong đó, công trình cải tạo, nâng cấp 

các tuyến đường Quang Trung, Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Trường Chinh – 

đường Nguyễn Du) và đường Trường Chinh (đoạn từ đường Vị Hoàng – đường 

Mạc Thị Bưởi) với mục tiêu đảm bảo giao thông, tiêu thoát nước, kết nối đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật và nâng cao cảnh quan đô thị. Công trình có tổng mức đầu tư gần 

15 tỷ đồng, với các hạng mục: vỉa hè, lối ra vào các cơ quan trường học lát gạch 

Terrazo; đan rãnh; bó vỉa đá xanh tự nhiên; bồn cây trên hè bó vỉa giả đá; xây mới 

cống thoát nước trên hè đường Quang Trung đoạn từ đường Trần Hưng Đạo – đến 

Thành Chung; hệ thống ghi thu nước mặt đường bằng; cải tạo điện chiếu sáng. 



 

Đơn vị thi công đang tiến hành nạo vét hè đường Quang Trung trước khi đổ 

bê tông móng, lát gạch Terrazo 

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ công 

trình, những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí Bí thư Thành ủy 

yêu cầu UBND thành phố - đơn vị chủ đầu tư và các phòng, ban chuyên môn bám 

sát các dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công để 

các dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng được giao. Phối hợp với các địa 

phương có dự án trên địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động các hộ dân 

bàn giao mặt bằng cho dự án, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tổ chức 

cưỡng chế theo đúng quy định. 

Trong những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh và bằng các nguồn lực của 

thành phố, diện mạo đô thị của thành phố Nam Định đã có sự thay đổi rõ rệt theo 

hướng sáng – xanh – sạch – đẹp hơn. Hàng loạt các dự án khu đô thị mới, khu tái 

định cư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị đang được triển khai xây 

dựng trong nội thành và ven đô, cả thành phố hiện như một “công trường xây 

dựng” cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Song các 

dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang lại một diện mới hiện đại, 

đồng bộ, văn minh hơn cho đô thị cổ Thành Nam, là động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống của 

nhân dân. Vì vậy, bên cạnh các chủ trương đầu tư của tỉnh, thành phố, rất cần sự 

ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng dân cư trong việc chấp hành nghiêm các quy định 

của nhà nước về GPMB, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được thi công 

và hoàn thành đúng thời gian quy định./. 

Nguồn:thanhpho.namdinh.gov.vn 


