BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8414 /BGTVT-KHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao chủ đầu tư thực hiện Dự n
đầu tư x y dựng đư ng nối QL.4A v i
QL.3 (tr nh Tp. Cao B ng)

Kính gửi: Ủy ban nh n d n tỉnh Cao B ng
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 1841/UBND-GT
ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Cao B ng về việc đề xu t chủ đầu tư dự n đư ng
nối QL.34B (QL.4A c ) v i QL.3 (tr nh th nh phố Cao B ng), tỉnh Cao B ng
(Dự n).
Theo quy định của Luật X y dựng, Luật Đầu tư công, Luật Ng n s ch nh
nư c, Bộ GTVT giao đơn vị thuộc Bộ l m chủ đầu tư dự n; trư ng hợp đơn vị
thuộc Bộ không đủ điều kiện thực hiện, Bộ GTVT có thể giao cơ quan, tổ chức
có kinh nghiệm, năng lực quản lý l m chủ đầu tư. Trong th i gian qua, Bộ GTVT
đã giao Sở GTVT một số địa phương l m chủ đầu tư v đã ph t huy được ưu điểm
trong việc phối hợp tốt v i chính quyền địa phương để giải phóng mặt b ng, nguồn
cung c p vật liệu x y dựng, b m s t thực tế hiện trư ng dự n... Tuy nhiên, thực
tế cho th y, nhiều Sở GTVT triển khai dự n chậm tiến độ, ch t lượng chưa đảm
bảo, chỉ đạo của Bộ đối v i Sở GTVT chưa hiệu lực, hiệu quả.
Để triển khai dự n tuyến tr nh th nh phố Cao B ng đảm bảo tiến độ, ch t
lượng, hiệu quả, quản lý sử dụng vốn được giao đúng mục đích, trong trư ng hợp
Sở GTVT Cao B ng được giao l m chủ đầu tư, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh
Cao B ng cam kết quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, gi m s t Sở GTVT Cao B ng trong
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư; chỉ đạo c c c p, chính quyền
địa phương phối hợp Sở GTVT Cao B ng thực hiện công t c giải phóng mặt b ng
đ p ứng yêu cầu tiến độ chung dự n; hỗ trợ nguồn cung c p vật liệu v c c hỗ
trợ cần thiết kh c trong quá trình triển khai dự n.
Tr n trọng đề nghị UBND tỉnh Cao B ng nghiên cứu, gửi ý kiến về Bộ
GTVT trư c ng y 15/08/2021 để cùng phối hợp chặt chẽ v i Bộ GTVT thực hiện
dự n hiệu quả v th nh công./.
Nơi nhận:
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- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT Cao B ng;
- Lưu VT, KHĐT.TRUNGNQ
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