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                              Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

  Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (văn bản số 1510/UBND-GT  

ngày 18 tháng 6 năm 2021) gửi Thủ tướng Chính đề xuất áp dụng một số cơ chế 

thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh     

(Cao Bằng) (Dự án); giải ngân vốn đầu tư công; phát triển kinh tế xã hội, ý kiến 

của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4390/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 

tháng 7 năm 2021), Tài chính (văn bản số 8492/BTC-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 

2021),   Tư pháp (văn bản số 2290/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 7 năm 2021),           

Công Thương (văn bản số 3937/BCT-KH ngày 05 tháng 7 năm 2021), Xây dựng 

(văn bản số 2681/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 7 năm 2021), Giao thông vận tải 

(văn bản số 6392/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 7 năm 2021), Tài nguyên         

và Môi trường (văn bản số 4228/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 7 năm 2021), 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: 

1. Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: 

      - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

tại văn bản nêu trên, phối hợp để triển khai các thủ tục đầu tư Dự án theo đúng các 

quy định hiện hành. 

 - Hội đồng thẩm định liên ngành khẩn trương hoàn thiện thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án theo Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ để sớm phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng theo đúng 

quy định 

2. Về việc tách phần giải phóng mặt bằng (khoảng 1.000 tỷ đồng) thành Dự 

án độc lập, sử dụng vốn ngân sách địa phương và không tính vào tổng vốn ngân sách 

nhà nước tham gia vào Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp thu ý kiến của 

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, triển khai thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 69 Luật PPP số 64/2020/QH14 và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

3. Về đề nghị hỗ trợ tỉnh Cao Bằng được vay lại từ nguồn trái phiếu 

Chính phủ cho phần giải phóng mặt bằng: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và BộTài chính tại các văn bản nêu trên, thực hiện đúng theo quy định tại và khoản 19 
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Điều 3 Luật Quản lý nợ công số 39/202019/QH14 và Nghị định số 93/2018/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2018 về quản lý nợ của chính quyền địa phương. 

4. Về đề nghị phần vốn huy động của Nhà đầu tư được vay trong gói tín dụng 

ưu đãi do Chính phủ hình thành để cung cấp vốn tín dụng cho Dự án: Hiện nay, chủ 

trương gói tín dụng ưu đãi do Chính phủ hình thành để cung cấp vốn tín dụng cho 

Đề án thực hiện đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 đang được Thủ tướng Chính phủ 

giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, xây dựng để trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Đề nghị trên của Tỉnh sẽ được xem xét sau khi Đề án được phê duyệt. 

5. Về đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp, giao quyền cho địa 

phương trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp, đất rừng: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ động thực hiện 

việc chuyển đổi đất nông nghiệp, đất rừng theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

6. Về đề nghị cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chủ động xây dựng, 

triển khai kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, tổ chức đấu thầu cho các Dự án khởi công 

mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 ngay sau khi 

Quốc hội thông qua kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ động tiến hành lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu… để có thể triển khai công tác đấu 

thầu ngay sau khi nguồn vốn bố trí cho các Dự án được cấp thẩm quyền thông qua. 

7. Về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang 

(Trung Quốc): Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng làm việc với Bộ Công Thương để 

xây dựng chính sách triển khai thí điểm Khu hợp tác kinh tế. 

8. Về đề nghị được áp dụng Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 

năm 2021: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng  tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, làm việc, thống nhất với các cơ quan liên quan, đảm bảo đúng 

quy định hiện hành. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD,  

  TNMT, CT, TP; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm;  

  các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN, PL; 

- Lưu: VT, CN (2) Hong 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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