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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể 

tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ 

trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh 

An Giang về công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn 

tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh An Giang có Đồng chí Nguyễn Văn 

Giàu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc 

hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh 

ủy- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND 

tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Về phía Bộ GTVT có đại 

diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, các Vụ: KHĐT, Đối tác công 

tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục 

Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục Quản lý xây dựng), 

Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM). 

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND 

tỉnh An Giang về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - 

Sóc Trăng, Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, 

chuyển giao tài sản phà Vàm Cống và tỉnh lộ 950, quốc lộ 80B của tỉnh An 

Giang, ý kiến của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn 

ĐBQH tỉnh và các thành viên tham dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận 

như sau:  

Bộ GTVT chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân, các Sở, ban, ngành và Nhân dân tỉnh An Giang đã quan tâm, hỗ trợ 

tích cực trong công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư do Bộ GTVT 

quản lý. Bộ GTVT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong công tác quản lý nhà 

nước về giao thông vận tải cũng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để 

triển khai thực hiện tốt các Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong 

thời gian tới. 

Đối với các kiến nghị của Tỉnh, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 
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1. Về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc 

Trăng: Giao Vụ KHĐT phối hợp với TCT Cửu Long (CIPM) và các cơ quan liên 

quan của Bộ, tỉnh An Giang nghiên cứu, rà soát lại về dự báo nhu cầu vận tải trên 

toàn tuyến để xác định phương án phân kỳ, phạm vi đầu tư cho phù hợp với điều 

kiện nguồn lực, trong đó ưu tiên nghiên cứu đoạn từ Châu Đốc - Cần Thơ. Sau 

khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn GĐ 

2021-2025, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ,  ngành, địa phương rà soát thứ tự 

ưu tiên để lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách, trình Chính phủ, Quốc hội  

chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện. 

2. Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên 

a) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Vụ KHĐT giao kế hoạch vốn chi tiết cho dự án sau khi Bộ GTVT được giao 

kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, trên cơ sở đó, yêu cầu Tổng công ty Cửu Long 

(CIPM) hoàn thiện các thủ tục để hoàn trả ngân sách của Tỉnh.  

b) Về tiến độ triển khai thi công  

Khi hoàn thành các tuyến nối Quốc lộ 91 và tránh thành phố Long Xuyên 

sẽ kết nối đồng bộ với cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh tạo thành mạng lưới giao 

thông liên vùng làm tăng khả năng lưu thông của các phương tiện cho tuyến 

quốc lộ 91, giảm ách tắc giao thông, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Yêu cầu 

Tổng công ty Cửu Long (CIPM) khẩn trương làm việc với ABD đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành các thủ tục liên quan để có thể khởi công Dự án vào cuối Quý II 

năm 2021. 

Giao Vụ KHĐT phối hợp chặt chẽ với Cục QLXD & CLCTGT, Tổng công 

ty Cửu Long (CIPM) nghiên cứu, điều hòa, bổ sung đủ vốn để triển khai Dự án. 

3. Chuyển giao tài sản phà Vàm Cống  

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan của Bộ 

GTVT làm việc với Bộ Tài chính để sớm hoàn thiện thủ tục bàn giao phà Vàm 

Cống cho Tỉnh quản lý. 

Sau khi Bộ Tài chính có quyết định điều chuyển, giao Vụ Tài chính tham 

mưu cho Bộ văn bản hướng dẫn việc điều chuyển tài sản về UBND tỉnh An 

Giang quản lý. 

4. Nâng cấp tỉnh lộ 942 thành quốc lộ 80B: Giao Vụ KCHTGT phối hợp 

với Tổng cục ĐBVN, Tổng công ty Cửu Long (CIPM) nghiên cứu, hướng dẫn 

Sở GTVT triển khai lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển tài 

sản theo quy định. 

5. Đối với đề nghị hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng tỉnh lộ 950: Bộ 

GTVT ủng hộ kiến nghị của Tỉnh, tuy nhiên đây là công trình thuộc thẩm quyền 
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của địa phương đầu tư xây dựng. Đề nghị Tỉnh báo cáo trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét quyết định. 

6. Dự án xây dựng cầu Tân Châu trên tuyến N1 nối Tân Châu - Hồng Ngự 

(Đồng Tháp) và cầu Thuận Giang bắc qua sông Vàm Nao trên QL80B: Việc đầu 

tư xây dựng cầu bắc qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự để 

thay thế phà và cầu Thuận Giang trên QL80B là cần thiết. Giao Tổng công ty 

Cửu Long (CIPM) nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và nghiên cứu 

quy mô Dự án, đề xuất Bộ sớm đưa vào quy hoạch, khi có nguồn lực sẽ thực 

hiện đầu tư để kết nối An Giang và Đồng Tháp cũng như vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân 

dân.  

7. Dự án ĐTXD cầu Châu Đốc  

Đề nghị UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính 

Dự án theo pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời, tổ chức đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư, ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án đảm bảo theo quy 

định. Bộ GTVT sẽ phối hợp tham gia trong quá trình triển khai đảm bảo quy 

định pháp luật về xây dựng. 

Giao Vụ Đối tác công - tư và các cơ quan liên quan của Bộ GTVT phối hợp 

và hỗ trợ cho tỉnh An Giang trong việc sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến 

công tác thực hiện đầu tư của Dự án. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, 

đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:              

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Tỉnh ủy, UBND, Sở GTVT tỉnh An Giang; 

- Các đơn vị dự họp; 

- Lưu: VT, TH 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Trí Đức 
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