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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng
Phát triển Việt Nam (NHPT) cùng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chủ trì huy động vốn để
đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo hình thức BOT; Theo đó các nhà đầu
tư gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Tổng
công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vianconex) và Công ty cổ phần đầu tư
Sài Gòn đã góp vốn thành lập Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam -
VIDIFI (công ty cổ phần) với số vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng và được Thường trực Chính phủ
giao trực tiếp làm Chủ đầu tư để triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các
Dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. VIDIFI không
phải là Doanh nghiệp Nhà nước và vốn sử dụng cho các Dự án không phải là vốn Nhà nước.

      

VIDIFI là một Tổng công ty có thương hiệu, có quy mô lớn và tiềm lực về tài chính. Tổng công ty
không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững, với đội ngũ có trình độ chuyên
môn và năng lực. Hoạt động mang tính chuyên nghiệp, bộ máy tinh gọn, tăng cường năng lực
quản lý theo hướng hiện đại, tài chính công khai minh bạch, hướng tới thị trường và hội nhập
quốc tế.
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Dự án Đường Ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhànước(Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm tuyến)  Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hộiđặc biệt quan trọng. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – HảiPhòng sẽ góp phần phát triển khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực thúc đẩy pháttriển mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với chiến lược phát triển giao thông Việt Nam đếnnăm 2020, đồng thời, góp phần thực hiện thoả thuận giữa 2 Chính phủ Việt Nam – Trung Quốcvề “2 hành lang, 1 vành đai kinh tế”. Đây là Dự án trọng điểm Quốc gia của ngành giao thôngvận tải, là dự án đường ô tô cao tốc đầu tiên của Việt Nam được áp dụng một số tiờu chuẩnquốc tế. Tuyến đường có chiều dài 105,5km, mặt cắt ngang bình quân 100m, bề rộng mặtđường 33m, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, có dải phân cách giữa, với tốc độ thiết kế 120km/h, là đường cao tốc loại A theo tiêu chuẩn quốc tế, 2 bên có dải cây xanh và hệ thống đườnggom. Tuyến đường khởi đầu từ điểm nối với vành đai III – thành phố Hà Nội, đi qua Hà Nội (6km), Hưng Yên (26,5 km), Hải Dương (40 km), Hải Phòng (33 km), đến điểm cuối ở đập ĐìnhVũ, quận Hải An, TP Hải Phòng.  Dự án đã khởi công xây dựng, được sự quan tâm của Thường trực Chính phủ, các Bộ ngành,Địa phương, cho đến nay đã giải phóng được 1.096 ha/1.108ha diện tích mặt bằng cần giảiphóng giai đoạn 1, đạt khoảng 99%; Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu Quốc tế ký kết hợpđồng thi công xây lắp cho 9/10 gói thầu xây lắp chính. Hiện đang có 7 gói thầu xây lắp chínhđang triển khai thi công. 2 gói sẽ khởi công trong quý III, gói còn lại sẽ khởi công trong quýIV/2011. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2014.  Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được thực hiện theo hình thức BOT, không đượcsử dụng vốn nhà nước. Vì vậy, Thường trực Chính phủ đã giao VIDIFI làm chủ đầu tư các Dự áncơ sở hạ tầng đồng bộ với đường cao tốc (các khu công nghiệp, đô thị dọc tuyến) để góp phầnthu hồi vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc HN – HP. Hiện nay VIDIFI đang tiến hành khảo sát,lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp này.  Để hỗ trợ, giúp đỡ cho Chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nộibộ, phòng ngừa phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình triểnkhai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các hoạt động của VIDIFI, Tổng Cục Anninh, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế - Bộ Công An đã cùng VIDIFI ký kết quy chếphối hợp về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phòng chống tội phạmkinh tế. Hiện nay VIDIFI và các đơn vị nói trên của Bộ Công an đã tích cực triển khai thực hiệnvà đã phát huy tốt hiệu quả của quy chế phối hợp này.  Với lợi thế và thuận lợi của mình VIDIFI đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trongnước và nước ngoài trong quá trình triển khai các Dự án.
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