BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

11840 /BGTVT-KHĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ
tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương
đầu tư các dự án khởi công mới dự
kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:

- Vụ Đối tác công - tư;
- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Ngày 26/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản số
7376/BKHĐT-TH về việc đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư chương trình mục tiêu
quốc gia, dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025.
Trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
theo tổng mức vốn được Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 và được
Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, Bộ Giao
thông vận tải (GTVT) dự kiến triển khai 67 dự án khởi công mới, gồm: 06 dự án
quan trọng quốc gia, 10 dự án nhóm A, 51 dự án nhóm B, C. Đến nay, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm A và Bộ GTVT đã phê
duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 35 dự án nhóm B,C. Còn lại 06 dự án quan
trọng quốc gia, 07 dự án nhóm A và 16 dự án nhóm B,C chưa được cấp có thẩm
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
Để đáp ứng tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT tại
văn bản số 7376/BKHĐT-TH, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị:
1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án
nhóm B, C còn lại (trong đó có 02 dự án đầu tư công nguồn vốn trong nước đang
báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc lồng ghép nguồn vốn đầu tư và 03 dự án dự
kiến sử dụng nguồn từ Khoản hỗ trợ DPO do Bộ KH&ĐT chủ quản), trình Bộ
GTVT thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước ngày 10/11/2021. Sau
thời hạn nêu trên, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm

toàn diện trước Bộ trưởng đối với các dự chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư,
dẫn tới không được tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối
với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trình cấp có thẩm quyền theo
đúng tiến độ yêu cầu của Lãnh đạo Bộ đối với từng dự án.
2. Các Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư: đẩy nhanh công tác thẩm
định, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B,
C theo đúng tiến độ yêu cầu; tổ chức thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A để tham mưu
Lãnh đạo Bộ trình các cấp có thẩm quyền.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các chủ
đầu tư, ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án kịp thời phản ánh
về Bộ GTVT (qua các vụ Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư) để phối hợp xử lý
theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, KHĐTTOANND.
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