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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành  

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 

Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  

theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

tức đối tác công tư; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh    

Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng 

BOT) (sau đây gọi tắt là Dự án) gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Các ủy viên Hội đồng: 

- Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và        

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an,  

Xây dựng, Tư pháp. 

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định 

liên ngành. 
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Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng,     

Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực        

Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 

13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư. 

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 16 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. 

Điều 3. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành 

có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) trước ngày 30 tháng 5 năm 2021. 

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 

hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. 

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 

Nơi nhận:                                                                           

- Như Điều 1; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Văn phòng Chủ tịch nước;     

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT,   

  các Vụ: KTTH, TKBT, PL, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, CN (2). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

Lê Văn Thành 
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