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V/v tham gia góp ý đối với dự thảo
Thông tư quy định lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án nạo vét
cảng biển, vùng nước đường thủy
nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

Kính gửi :
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày
28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã xây dựng dự thảo
Thông tư quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét cảng biển, vùng
nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm (dự thảo Thông tư).
Để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT gửi tới Quý
Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự thảo Thông tư nêu trên để
lấy ý kiến góp ý. Bộ GTVT đề nghị Quý Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có ý kiến bằng văn bản đối với nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên và
gửi về Bộ GTVT (Vụ KCHTGT, địa chỉ email trinhnh@mt.gov.vn) trước ngày
12/4/2021.
Dự thảo Thông tư và hồ sơ liên quan được đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ
GTVT tại địa chỉ: "http://mt.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx"; mục
"Dự thảo Thông tư quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét cảng biển,
vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm".
Bộ GTVT mong sớm nhận được ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch đầu tư, Tài
chính, An toàn giao thông, Khoa học công
nghệ, Môi trường, Vận tải; Thanh tra Bộ; Văn
phòng Bộ (để góp ý);
- Cục QLXD&CLCTGT (để góp ý);
- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải);
- Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN;
- Lưu VT, KCHT (2).
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