BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:

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

/BGTVT-KHĐT

tháng

năm 2021

V/v: Đề án Di dời Khu bến cảng
Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng.

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2046/UBQLV-CNHT ngày
23/11/2021 của UBQL vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc di dời Khu bến cảng
Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng;
Trên cơ sở nội dung tại cuộc họp ngày 09/11/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải,
UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về
di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu để triển khai xây dựng cầu Nguyễn Trãi, thành phố
Hải Phòng;
Về các nội dung liên quan đến Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Bộ
GTVT có ý kiến như sau:
1. Giao Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam theo nhiệm vụ, thẩm
quyền có trách nhiệm:
- Phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan hỗ trợ, có ý
kiến tham gia với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC, Công ty CP Cảng Hải Phòng
các nội dung liên quan trong quá trình các doanh nghiệp rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh Đề
án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu.
- Lưu ý nghiên cứu kỹ, có văn bản tham gia ý kiến cụ thể đối với các nội dung
về kết nối đường sắt đến cảng và bên trong cảng Chùa Vẽ; phương án di dời ga, công
trình hạ tầng đường sắt trong cảng Hoàng Diệu và tuyến đường sắt hiện hữu từ cảng
Hoàng Diệu đến cảng Chùa Vẽ. Văn bản tham gia ý kiến gửi Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam - VIMC, Công ty CP Cảng Hải Phòng, đồng thời gửi báo cáo Bộ GTVT
trước ngày 15/12/2021.
2. Đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam - VIMC, Công ty CP Cảng Hải Phòng:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật các nội dung tại
cuộc họp 09/11/2021 giữa Bộ GTVT, UBND thành phố Hải Phòng và UBQL vốn Nhà
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nước tại doanh nghiệp nêu trên để rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án theo đúng
quy định của pháp luật. Trên cơ sở Đề án hoàn chỉnh, đề nghị UBQL vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP Hải Phòng;
- TCTy Đường sắt Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (Thành 02).
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