BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:

/BGTVT-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

V/v: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CTTTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng
Chính phủ.

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các Ban Quản lý thuộc Bộ GTVT;
- Các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư; Vận tải; Đối tác công - tư.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Chỉ thị số
31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ
chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực
hiện một số công việc sau:
1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm túc,
đầy đủ các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CTTTg ngày 24/11/2021 nêu trên.
2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung, tăng
cường triển khai đồng bộ các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển
kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020
về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36NQ/TW; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT
ngày 06/11/2020 Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Bộ GTVT thực
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, đảm bảo phù hợp và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Chú trọng tăng cường tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông (gồm cả phương thức hợp tác công - tư) và vận tải đường bộ,
đường sắt, hàng hải, ĐTNĐ và hàng không phục vụ phát triển kinh tế biển; đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các dự án ĐTXD đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đặc biệt chú trọng các tuyến đường
kết nối liên thông các biển với vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế phục vụ
phát triển bền vững kinh tế biển, trọng tâm là tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch.
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4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục chuyên ngành:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch ngành đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
- Căn cứ nhu cầu đầu tư, nguồn lực, khả năng triển khai, rà soát, đề xuất kế hoạch
lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bảo đảm tính khả thi, phù hợp
với công tác quản lý quy hoạch. Trên cơ sở đề xuất của các Cục chuyên ngành, giao
Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Bộ theo quy định.
- Tiếp tục khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Bộ GTVT giao tại văn bản số
11706/BGTVT-KHĐT ngày 04/11/2021 về việc triển khai các quy hoạch ngành quốc
gia trong lĩnh vực GTVT.
Các cơ quan lưu ý khẩn trương triên khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, KHĐT (Thành 02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

