BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

/BGTVT-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

V/v quản lý, sử dụng đất và các hạng
mục công trình trên đất tại các khu
đất bãi công trường thuộc dự án Kết
nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê
Kông.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.
Bộ Giao thông vận tải đã nhận đề nghị quản lý, sử dụng đất và các hạng
mục công trình trên đất tại các khu đất bãi công trường thuộc dự án Kết nối khu
vực trung tâm đồng bằng Mê Kông của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (tại
văn bản số 1068/UBND-KT ngày 15/11/2021). Để có cơ sở trả lời Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ
Thuận như sau:
1. Báo cáo công tác xử lý tài sản đối với tài sản kết cấu hạ tầng là kết quả
của quá trình thực hiện dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông;
2. Báo cáo công tác xử lý tài sản phục vụ hoạt động thực hiện dự án nêu
trên;
3. Đối với đất các bãi công trường, tài sản trên đất bãi công trường: Báo
cáo, làm rõ công tác giải phóng mặt bằng đất các bãi công trường (có thuộc
phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật? giải phóng mặt bằng vĩnh
viễn, tạm thời?) và vị trí khu đất so với các tài sản kết cấu hạ tầng, sơ họa vị trí
kèm theo;
Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận rà soát, kiểm kê và báo cáo theo đúng quy
định pháp luật.
(Gửi kèm: Văn bản số 5239/BGTVT-TC ngày 05/6/2021 của Bộ Giao
thông vận tải, Văn bản số 208/UBND-ĐTXD ngày 02/7/2020, văn bản số
220/UBND-KT ngày 08/4/2021, văn bản số 340/UBND-KT ngày 17/5/2021 và văn
bản số 1068/UBND-KT ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
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- Vụ trưởng Vụ Tài chính (b/c);
- Lưu VT, TC (Phúc).
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