BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

/BGTVT-ĐTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2022

V/v hoàn thiện tiếp thu, giải trình, bổ sung
ý kiến thẩm định Hồ sơ Báo cáo NCTKT Dự
án ĐTXD công trình đường bộ cao tốc Châu
Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (lần 2).

Kính gửi

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Ngày 10/12/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 13164/BGTVTĐTCT chỉ đạo các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư; Ban Quản lý dự án
Mỹ Thuận rà soát, nghiên cứu kỹ văn bản số 8600/BKHĐT- GSTĐĐT của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà
nước và hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án ĐTXD công
trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (lần 2), báo cáo Bộ Giao
thông vận tải trước ngày 25/12/2021 (đối với Vụ Kế hoạch - Đầu tư) và trước
ngày 31/12/2021 (đối với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận). Tuy nhiên, đến nay Bộ
Giao thông vận tải chưa nhận được báo cáo, hồ sơ của các đơn vị nêu trên.
Để có đầy đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án theo phương thức đối tác công - tư; Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải, Vụ Đối tác công - tư đề nghị như sau:
- Vụ Kế hoạch - Đầu tư sớm có ý kiến bằng văn bản giải trình, làm rõ nội dung
tại điểm b khoản 6 văn bản số 8600/BKHĐT- GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư gửi Vụ Đối tác công - tư trước ngày 10/01/2022 để tổng hợp.
- Đối với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận:
+ Khẩn trương rà soát, nghiên cứu kỹ văn bản số 8600/BKHĐT - GSTĐĐT
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; phối hợp với
đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung giải trình, tiếp thu (lưu ý: ngoài nội dung nêu
tại văn bản số 13164/BGTVT-ĐTCT ngày 10/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải,
đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp, làm việc với Viện Chiến lược và
phát triển GTVT và có ý kiến bằng văn bản làm rõ điểm a khoản 2 văn bản số
8600/BKHĐT- GSTĐĐT liên quan đến sự phù hợp với Quy hoạch mạng lưới
đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt) và chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự
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án trình Bộ Giao thông vận tải, tiến độ hoàn thành trước ngày 12/01/2022. Ban
Quản lý dự án Mỹ Thuận chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nội dung giải trình,
số liệu báo cáo, chất lượng Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sau khi
hoàn thiện.
+ Chủ động phối hợp với Vụ Đối tác công - tư hoàn thiện văn bản giải trình
của Bộ Giao thông vận tải, tiếp tục phối hợp giải trình các thành viên Hội đồng
thẩm định Nhà nước, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi Dự án và các bước tiếp theo theo quy định.
Các đơn vị căn cứ nội dung nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: ĐTCT (N.N.P).
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