BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10122 /BGTVT-MT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án
thuộc Chương trình A4T tháng 9/2021.

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án 2.

Thực hiện yêu cầu tại văn bản số 1811/BGTVT-KHĐT ngày 03/3/2020 của
Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình
Aus4Transport, Vụ Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Nâng cao năng lực
về đánh giá chi phí - lợi ích về môi trường - xã hội trong các dự án hạ tầng giao
thông vận tải” như sau:
1. Nội dung triển khai
- Vụ Môi trường đã hoàn thành việc thẩm định Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đánh
giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) giao
thông đường sắt, hiện Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với Tư vấn quản lý
Chương trình A4T hoàn thiện TCCS.
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã đề nghị Tư vấn quản lý Chương trình
A4T chỉnh sửa dự thảo TCCS ĐTM các dự án xây dựng KCHT giao thông đường
thủy nội địa để tổ chức họp thẩm định cấp cơ sở.
2. Tiến độ triển khai: Đến nay 02 TCCS trong lĩnh vực đường bộ và đường
thủy nội địa vẫn chưa được tổ chức thẩm định cấp cơ sở.
3. Tình hình giải ngân: Đã thực hiện 347.930AUD/664.000 AUD.
4. Khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị:
Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
khẩn trương gửi kế hoạch thẩm định, công bố các TCCS về Vụ Môi trường trước ngày
05/10/2021 để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Tư vấn quản lý Chương trình A4T (để p/h);
- Vụ trưởng Vụ Môi trường (để b/c);
- Lưu: VT, MT (Thamdh).
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