BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7769 /BGTVT-KHĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chi phí thuê mặt bằng tạm phục vụ
thi công dự án đường ô tô Tân Vũ –
Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng

Kính gửi:

- Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;
- Ban Quản lý dự án 2.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 902/BQLDA2-ĐHDA3KTTĐ ngày 16/6/2021 của Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 đề xuất phương án xử lý Lệnh
thay đổi chi phí thuê mặt bằng tạm phục vụ thi công dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch
Huyện. Trên cơ sở văn bản số 1639/CQLXD-QLXD1 ngày 26/6/2021 của Cục Quản lý
Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD), văn bản số 805/KHĐT ngày
28/7/2021 của Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng, Hiệp định vay của Dự án và các điều khoản Hợp đồng, trường hợp xác định Nhà
thầu chỉ phải chi trả chi phí thuê đất với mục đích xây dựng công trình tạm, phục vụ thi
công công trình chính của Dự án thì sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA) để thanh toán cho Nhà thầu.
2. Giao Ban QLDA 2 phối hợp với Cục QLXD tiếp tục làm việc với UBND thành
phố Hải Phòng để thống nhất phương án giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT VULH.
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