BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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Số: …
… /BGTVT-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18
… tháng 06
… năm 2021

V/v xử lý vướng mắc trong bàn
giao tài sản công trình điện của các
dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường
sắt sang Tập đoàn điện lực Việt
Nam (EVN).

Kính gửi:
- Các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông; Tài chính;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 1430/ĐSQLHT ngày 08/6/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty
ĐSVN) về giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình bàn giao các công
trình điện được đầu tư từ các Dự án Đường sắt sang Tập đoàn Điện lực Việt
Nam quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ
tướng Chính phủ. Về vấn đề này, tiếp theo văn bản số 12148/BGTVT-TC
ngày 01/12/2020 của Bộ đã gửi các đơn vị, Bộ GTVT yêu cầu:
1. Ban Quản lý dự án Đường sắt chủ trì, khẩn trương xem xét, liên hệ,
phối hợp các bên liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc do Tổng công ty
ĐSVN nêu tại văn bản số 1430/ĐS-QLHT ngày 08/6/2021, gồm:
(i) Vướng mắc về sai khác giữa khối lượng kiểm đếm thực tế tại hiện
trường để bàn giao với số liệu kèm do Ban Quản lý dự án Đường sắt cung cấp
(Mục 2.1);
(ii) Các công trình không xác định mặt bằng tuyến đường dây trung thế
để bàn giao do nằm trong đất nhà dân 02 công trình tại các ga Yên Trạch, Mỹ
Chánh (Mục 2.2);
(iii) Giá trị tài sản bàn giao (tạm tính hoặc chính thức) (Mục 3.2).
Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ (i, ii, iii) nếu vẫn còn
vướng mắc, đơn vị kịp thời báo cáo từng trường hợp cụ thể kèm đề xuất giải
pháp xử lý gửi về Bộ GTVT.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Đường sắt
gửi về Bộ GTVT bằng văn bản (qua Vụ Tài chính) trước ngày 30/6/2021.
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2. Đối với 15 công trình điện đang bị hư hỏng và đề nghị Bộ GTVT
“xem xét cho phép bổ sung kinh phí vào phương án giá sản phẩm, dịch vụ
công đường sắt và cho phép ký hợp đồng thuê các đơn vị chuyên ngành điện
lực thực hiện để đảm bảo công tác an toàn chạy tàu, đủ điều kiện thực hiện và
sớm hoàn thành bàn giao các công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt
Nam quản lý” của Tổng công ty ĐSVN nêu tại Mục 2.3 và 3.3 văn bản số
1430/ĐS-QLHT ngày 08/6/2021: giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì,
Vụ Tài chính và Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp, khẩn trương xem xét,
tham mưu trình Lãnh đạo Bộ xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem
xét, hướng dẫn xử lý như chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số
12148/BGTVT-TC ngày 01/12/2020.
Tài liệu gửi kèm: văn bản số 12148/BGTVT-TC ngày 01/12/2020 của
Bộ GTVT; văn bản số 1430/ĐS-QLHT ngày 08/6/2021 và 3332/ĐS-QLHT
ngày 10/12/2020 của Tổng công ty ĐSVN./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Lưu VT, TC (Tp.02bn).
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