BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 8974 /BGTVT-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng08 năm 2021

V/v đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho
cán bộ, người lao động và phương tiện
phục vụ Dự án cao tốc đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình,
Thanh Hóa.

Dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam là dự án giao thông quan trọng quốc gia,
được Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Bộ GTVT, UBND các tỉnh và nhân
dân đặc biệt quan tâm, dự án được Bộ GTVT giao cho Ban QLDA Thăng Long
(thuộc Bộ GTVT) là đơn vị quản lý dự án, Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo Ban
QLDA Thăng Long triển khai thi công đồng loạt, nhằm đáp ứng tiến độ hoàn
thành trong năm 2023. Bộ GTVT cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành
phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Thanh Hóa
và sự phối hợp của các đơn vị liên quan với Bộ GTVT trong quá trình Dự án triển
khai.
Do diễn biến của dịch Covid đang diễn ra phức tạp, Tỉnh ủy, UBND các
tỉnh đang triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, trong quá trình
triển khai thi công, công tác vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu (xi măng, sắt,
thép, …), máy móc khi cần sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi qua
các chốt kiểm soát.
1. Để hỗ trợ việc triển khai thi công các dự án thuận lợi trong quá trình vận
chuyển nhân công, thiết bị, vật liệu thi công, Bộ GTVT đề nghị UBND thành
phố Hà Nội, UBND các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa hỗ trợ một số nội
dung sau:
- Cho phép và ưu tiên xe vận chuyển thiết bị từ Hà Nội, Hà Nam, Ninh
Bình, Thanh Hóa đến Dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 thuộc địa phận
tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác thi công; xe vận chuyển
nhân sự, thiết bị, vật liệu phục vụ Dự án được phép di chuyển vào tỉnh Ninh
Bình và tỉnh Thanh Hóa để đến công trường Dự án. Bộ GTVT giao Ban QLDA
Thăng Long làm đầu mối phối hợp, làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng
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của địa phương để cung cấp danh sách các nhân sự, phương tiện, lộ trình và
cung đường vận chuyển cụ thể khi đi qua địa bàn các tỉnh; đồng thời chỉ đạo các
lực lượng tham gia cam kết thực hiện các biện pháp ph ng chống dịch bệnh
Covid-19 theo đ ng quy định của từng địa phương.
- Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét ưu tiên
tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang
tham gia tại dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 nhằm hạn chế tối đa nguy
cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công của các dự án.
2. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban
QLDA Thăng Long và UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh: Hà Nam, Ninh
Bình, Thanh Hóa trong công tác kiểm soát việc lưu thông phương tiện, hàng hóa,
đảm bảo phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GTVT đề nghị UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh: Hà Nam,
Ninh Bình, Thanh Hóa xem xét, hỗ trợ để các dự án triển khai đáp ứng tiến độ./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Tổng Cục ĐBVN (để ph/h);
Cục Quản lý XD&CLCTGT;
Ban QLDA Thăng Long (để ph/h);
Lưu VT, Vtải (03).
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