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THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp kiểm
điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điên Biên (Dự án).
Tham dự cuộc họp gồm đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoach - Đầu tư, Cục Quản lý xây
dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD), Cục Hàng không Việt Nam
(Cục HKVN), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng vụ hàng không miền
Bắc (Cảng vụ HKMB), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV). Sau
khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn
thống nhất kết luận như sau:
Thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT đối với Dự án tại Thông báo số 354/TBBGTVT ngày 13/9/2021, các cơ quan, đơn vị đã có chủ động triển khai các nhiệm vụ của
mình. Tuy nhiên, một số thủ tục giải quyết vẫn còn chậm, sự phối hợp giữa các bên chưa
quyết liệt, đồng bộ; cần phải tập trung giải quyết sớm mới đáp ứng tiến độ dự án, cụ thể:
Chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), điều
chỉnh quy hoạch cục bộ và phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng 1/500, chưa bàn giao mặt
bằng cũng như thống nhất các thủ tục bàn giao giữa các bên, chưa làm việc với địa
phương về thời gian đóng cửa Cảng HK Điện Biên, chậm triển khai thủ tục và công tác
khảo sát để lập BCNCKT các công trình đảm bảo hoạt động bay,... Do đó, Bộ GTVT
yêu cầu:
1. Đối với ACV:
- Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của quyết định đầu tư và chủ đầu tư Dự án,
phối hợp chủ động, quyết liệt hơn nữa với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thành thủ
tục phê duyệt ĐTM, điều chỉnh quy hoạch cục bộ và phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng
1/500, thống nhất thời gian và thủ tục bàn giao mặt bằng, xác định thời điểm đóng cửa
Cảng HK Điện Biên,...trong tháng 10/2021;
- Lập tiến độ tổng thể của Dự án (dạng Biểu đồ tiến độ ngang) gửi về Bộ GTVT
trước ngày 15/11/2021 (sau khi phê duyệt dự án) để theo dõi, đôn đốc;
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp chung các số liệu, tiến độ thực hiện, khó khăn,
vướng mắc của Dự án gửi về Bộ GTVT trước ngày 22 hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
2. Đối với VATM:
- Tập trung đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình đảm bảo hoạt
động bay của Cảng HK Điện Biên để triển khai thi công, đảm bảo đồng bộ với tiến độ
triển khai cũng như đồng bộ khai thác của Dự án;
- Lập tiến độ các công trình đảm bảo hoạt động bay (dạng Biểu đồ tiến độ ngang)
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gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/11/2021 để theo dõi, đôn đốc; trong đó lưu ý ý kiến của
Cục QLXD: tiến độ lập phải đảm bảo tính khả thi; thực hiện các công việc theo dạng
cuốn chiếu, không kéo dài thời gian các công tác chuẩn bị dự án.
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp các số liệu, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng
mắc của Dự án gửi về Bộ GTVT trước ngày 22 hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
3. Đối với Cục HKVN:
- Tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ và phê duyệt tổng mặt
bằng 1/500 trước ngày 30/10/2021;
- Bố trí làm việc với địa phương trước ngày 30/10/2021 về thời gian đóng cửa
Cảng HK Điện Biên để dành thời gian thi công các hạng mục, đặc biệt là Đài KSKL;
- Đôn đốc, chỉ đạo Cảng vụ HKMB trong công tác bàn giao mặt bằng đáp ứng
tiến độ yêu cầu.
4. Đối với Cảng vụ HKMB:
- Tiếp tục phối hợp, bám sát sở, ban ngành của Điện Biên để hoàn thành thủ tục
bàn giao mặt bằng dự kiến từ ngày 31/10/2021.
- Tổ chức làm việc, hướng dẫn ACV và VATM về hồ sơ tài liệu, thủ tục bàn giao
mặt bằng để sau khi địa phương bàn giao là bàn giao ngay cho các đơn vị để triển khai.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị cơ quan liên
quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng(để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, CQLXD.
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