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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về tài trợ tín dụng cho 02 dự án đầu tư xây dựng 

đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh 
 

 

Ngày 13 tháng 08 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tài trợ tín 

dụng cho 02 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và 

Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận 

tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 

(Vietinbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV). Sau khi nghe các cơ quan liên quan báo cáo, ý kiến phát biểu của các 

Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

1. Hoan nghênh Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đã 

thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó, quyết tâm đưa trục giao thông 

quan trọng vào hoạt động để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại. Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án cao tốc Đồng 

Đăng - Trà Lĩnh là các dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, quê hương cách mạng, phát triển kinh tế cửa khẩu. 

Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Về Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: 

a) Đánh giá cao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã cam kết dành ngân sách 

địa phương hỗ trợ cho Dự án để các nhà đầu tư và ngân hàng yên tâm tham gia 

và tài trợ tín dụng. Ủy ban nhân dân (hoặc Hội đồng nhân dân) tỉnh cần có cam 

kết chính thức bằng văn bản về việc bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ Dự án 

theo lộ trình đầu tư, vận hành khai thác, đảm bảo phương án tài chính khả thi và 

các điều kiện để ngân hàng thẩm định, cho vay theo quy định. 

b) Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho Dự án; giao Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn và các cơ quan liên quan đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

c) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc, có ý kiến với Ngân hàng 

BIDV, Ngân hàng Vietinbank và các ngân hàng thương mại sớm xem xét, thu 

xếp tín dụng cho Dự án theo quy định của pháp luật.  

 



3. Về Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: 

a) Đánh giá cao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã cam kết bố trí ngân 

sách địa phương hỗ trợ cho Dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, trong đó xác định rõ cơ cấu 

nguồn vốn (vốn trung ương, địa phương, vốn ODA, vốn tín dụng và các nguồn 

vốn khác). 

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên 

quan tích cực hỗ trợ tỉnh, tìm các nguồn vốn hợp pháp cho Dự án (nguồn vốn hỗ 

trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, các nguồn vốn ODA). Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để 

hỗ trợ cho Dự án. 

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính khẩn trương thống 

nhất, trong tháng 9 năm 2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tăng vốn 

điều lệ cho các Ngân hàng thương mại nhà nước (Ngân hàng BIDV, Ngân hàng 

Vietinbank và các ngân hàng khác) để các ngân hàng này đáp ứng điều kiện cấp 

tín dụng theo quy định, nhất là đối với các dự án quan trọng của đất nước.  

5. Các ngân hàng thương mại nhà nước cần nâng cao trách nhiệm trong 

việc đáp ứng nhu cầu vốn đối với các dự án quan trọng về phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 

hiện./. 
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