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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

   

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

Bộ Giao thông vận tải (thành viên tổ thẩm định liên ngành) nhận được Văn bản 

số 7456/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 28/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin 

ý kiến 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 hình thức đối tác công 

tư. Sau khi nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các đơn vị (Vụ KHĐT, Vụ PPP, Vụ 

KCHTGT), Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Về hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo Tờ trình số 2848/TTr-UBND ngày 

20/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 20 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 của Quốc hội. 

2. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh 

(tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10/08/2020. Ngày 

09/4/2021 Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cơ quan 

chuyên môn về xây dựng) - Bộ giao thông vận tải đã có Văn bản số 812/CQLXD-

DAĐT1 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thủ 

tướng Chính phủ đã có Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 25/05/2021 về việc quyết 

định thành lập hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định dự án. Ngày 20/10/2021 

UBND tỉnh Cao Bằng đã có tờ trình số 2484/TTr-UBND gửi Hội đồng thẩm định 

liên ngành về việc trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trên cơ sở tờ 

trình và hồ sơ của UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Kế hoạch đầu tư có văn bản số 

7456/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 28/10/2021 gửi các thành viên hội đồng thẩm định liên 

ngành xin ý kiến thẩm định dự án. 

3. Sự cần thiết đầu tư 

3.1. Sự phù hợp của BCNCKT đối với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển, quy hoạch giao thông vận tải trong 

khu vực: Quyết định số 355/2013/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 và Quyết 

định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) là một phần trong Quy hoạch đầu tư xây dựng mạng lưới 
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đường cao tốc Bắc - Nam đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 và Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 

01/09/2021 về Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chỉ 

đạo TVTK và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện thủ tục đầu tư dự 

án theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát phạm vi dự án phù hợp với quy 

hoạch (tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 chiều dài tuyến 115Km, 

thực tế chiều dài tuyến khoảng 121Km). 

3.2. Sự cần thiết đầu tư dự án 

- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã 

được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua, trong đó xác định 

mục tiêu “Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc...”. 

Tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) là một phần trong quy 

hoạch đầu tư xây dựng mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực: tuyến cao tốc 

Đồng Đăng - Trà Lĩnh được hình thành sẽ tạo nên sự kết nối phát triển bền vững đối 

với khu kinh tế cửa khẩu dọc theo đường biên giới dài hơn 333km của tỉnh Cao Bằng, 

12 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc phù 

hợp với đề án của tỉnh Cao Bằng về việc kết nối giao thông và tăng cường vận tải 

hàng hóa hai chiều theo trục đường Trùng Khánh - Quý Châu - Bách Sắc (Quảng 

Tây, Trung Quốc) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng. 

- Đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh của đất nước. Khi hoàn thành, đường cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di 

chuyển (trên 03 giờ đồng hồ) từ TP. Cao Bằng đến TP. Lạng Sơn, TP. Bắc Giang, 

TP. Hà Nội và các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ, cũng như giải quyết tình trạng quá tải cho 

các tuyến QL3, QL4 và QL1A hiện tại. 

3.3. Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể với hiện trạng của 

ngành, lĩnh vực 

Dự án phù hợp với các mục tiêu tổng thể của ngành Giao thông vận tải, cụ thể: 

Đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía 

Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp,…. Tạo ra một 

tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc 

tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đi Trùng Khánh - Urumqi (Trung Quốc) - Khorgos 

(Kazakhstan) sang các nước Châu Âu, góp phần thay đổi tình trạng quốc lộ 4A là 

đường độc đạo nối giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. 

3.4. Lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức 

đầu tư khác 

Việc triển khai dự án theo phương thức PPP sử dụng một phần nguồn vốn tư 

nhân (vốn chủ sở hữu và vốn vay) sẽ giảm áp lực về vốn ngân sách nhà nước trong 

điều kiện còn hạn chế hiện nay so với đầu tư công toàn bộ dự án. 

3.5. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các dự án có liên quan 

- Một số dự án liên quan tới cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (các dự án cơ sở hạ 

tầng tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng): (1) Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn 
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diện các tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn) vay vốn ODA. 

(2) Dự án nâng cấp và phát triển đường tỉnh lộ: TL 207 (đoạn từ cầu Khuổi Mịt, xã 

An Lạc đến thị trấn Thanh Nhật); TL 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - 

xã Cách Linh - xã Triệu Ẩu (huyện Quảng Hòa) - xã An Lạc - thị trấn Thanh Nhật 

(huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh). (3) Hợp nhất các tuyến tỉnh lộ 

vào QL.4 (tỉnh Cao Bằng đang triển khai theo Quyết định số 1189/QĐ-BGTVT). (4) 

Dự án đường nối QL.4A và QL.3 (tránh thành phố Cao Bằng). (5) Dự án đầu tư xây 

dựng đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; đoạn từ Km1+800 đến Km44+749,67 (dự 

kiến hoàn thành năm 2020-2023). (6) Dự án nâng cấp đoạn đường QL.4B (Km3+700 

- Km18+000) từ nút giao với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi vào TP. Lạng Sơn và 

đi đến khu vực ga đi của dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án: (1) Việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 

phù hợp với Đề án của tỉnh Cao Bằng về việc kết nối giao thông và tăng cường vận 

tải hàng hóa hai chiều theo trục đường Trùng Khánh - Quý Châu - Bách Sắc (Quảng 

Tây, Trung Quốc) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng. (2) Việc 

đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh phù hợp với các cao tốc Hữu Nghị - Chi 

Lăng tạo thành một trục cao tốc kết nối từ thủ đô Hà Nội tới cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh 

Cao Bằng. (3) Việc đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh phù hợp với hiện 

trạng hệ thống các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ dọc hai tỉnh và là trục dọc kết nối với các 

tỉnh lộ và quốc lộ tạo thành mạng lưới kết nối liên vùng từ Cao Bằng tới thủ đô Hà 

Nội, Hải Phòng,… 

4. Sự phù hợp với yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất 

lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

4.1. Các yêu cầu về kỹ thuật 

Tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi qua khu vực có điều kiện địa hình khó khăn, 

nhiều đoạn đào sâu, đắp cao, công trình cầu đa số là cầu vượt địa hình, điều kiện thi 

công cầu, hầm phức tạp, nguy hiểm, do đó đề nghị TVTK rà soát, đề xuất giải pháp 

phương án tuyến, biện pháp thi công hợp lý, lường trước rủi ro (nếu có), đảm bảo an 

toàn trong xây dựng. 

4.2. Sự phù hợp của thuyết minh về các yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phương thức 

quản lý và sử dụng phần vốn đầu tư công làm vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ 

thống cơ sở hạ tầng 

Phần vốn Ngân sách Nhà nước trong dự án giai đoạn 1 khoảng 5.500 tỷ đồng 

(vốn NSTW là 2.500 tỷ đồng và vốn NSĐP là 3.000 tỷ đồng). Việc quản lý, sử dụng 

vốn Nhà nước trong dự án tuân thủ theo Điều 69, Điều 70, Điều 72 của Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư Luật số 64/2020/QH14. 

4.3. Thẩm định thiết kế cơ sở 

- Các nội dung liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng - Bộ GTVT nêu tại văn bản số 812/CQLXD-DAĐT1 ngày 

09/04/2021. Hồ sơ thiết kế cơ sở sau khi điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh về cơ bản 

phù hợp quy định trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, gồm một số nội dung 

cơ bản sau: 

+ Khung tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho dự án theo Quyết định số 347/QĐ-

UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 810/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh 
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mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án. Trong bước tiếp theo chủ đầu tư, TVTK 

tiếp tục kiểm tra, rà soát, bổ sung (nếu có) các tiêu chuẩn còn thiếu, cập nhật các tiêu 

chuẩn mới cho phù hợp quy mô của dự án. 

+ Cấp đường: Đường cao tốc, đầu tư với với quy mô 04 làn xe, vận tốc thiết kế 

Vtk= 80km/h phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 và Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 

01/09/2021; đường gom đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn (TCVN 

10380-2014) phù hợp với quy mô cấp đường hiện tại. 

+ Quy mô mặt cắt ngang: phù hợp Quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng đường cao tốc 04 làn xe, Vtk=80Km/h, mặt cắt 

ngang đường cao tốc Bnền=17m, mặt cắt ngang cầu, hầm và các công trình khác phù 

hợp với mặt cắt ngang đường. Đường gom dọc tuyến theo tiêu chuẩn đường giao 

thông nông thôn hoặc quy mô hiện tại. Quy mô công trình được đầu tư phân kỳ với 

hai giai đoạn, để phù hợp với nhu cầu hiện tại và sự tăng trưởng nhu cầu giao thông 

trong khu vực dự án, khả năng cân đối vốn đầu tư, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, cụ 

thể: 

Giai đoạn 1: Đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ Km0+00 - Km93+350 chiều dài 

93,35km với khoảng L=22,07km theo quy mô 04 làn xe nền đường Bnền=17m và 

khoảng L=71,28km với quy mô 02 làn xe và 02 làn dừng khẩn cấp, nền đường 

Bnền=13,5m, với quy mô mặt cắt ngang đề xuất trong (GĐ1) là phù hợp với số liệu dự 

báo giao thông trong BCNCKT. Đối với công trình hầm trên tuyến cao tốc thiết kế 

hoàn thiện 02 ống hầm với quy mô theo giai đoạn hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc tổ 

chức thi công và tổ chức giao thông trong (GĐ1). Đối với công trình cầu thiết kế phù 

hợp với mặt cắt ngang đoạn tuyến tương ứng là cơ bản phù hợp. Chủ đầu tư, TVTK, 

TVTT nghiên cứu châm chước về quy mô và hướng tuyến đối với các đoạn có điều 

kiện tự nhiên đặc biệt khó khăn, đồng thời làm rõ các giải pháp, thời điểm mở rộng 

lên quy mô 04 làn xe theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-

TTg.  

Giai đoạn 2: Đầu tư làm mới 27,71km đoạn từ Km93+350 - Km124+025 với 

quy mô 04 làn xe, mặt cắt ngang nền đường Bnền = 17m và hoàn thiện mở rộng lên 

quy mô 04 làn xe phần còn lại của (GĐ1) đã đầu tư 02 làn xe và 02 làn dừng khẩn 

cấp, phù hợp với số liệu dự báo giao thông. 

+ Mặt đường: Cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 180Mpa, trong bước 

tiếp theo đề nghị chủ đầu tư, TVTK tiếp tục kiểm tra, rà soát số liệu dự báo lưu lượng 

xe, thành phần dòng xe,… để xác định kết cấu mặt đường cho phù hợp, đảm bảo kinh 

tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư. 

+ Công trình cầu: Thiết kế theo các Tiêu chuẩn TCVN 11823-1:2017; TCVN 

11823-14:2017; hoạt tải thiết kế HL93. GĐ1: quy mô cầu phù hợp với quy mô đường, 

bề rộng cầu Bcầu=13,5m. Riêng đối với các công trình tại đầu cửa hầm số 1 và hầm 

số 2 được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh Bcầu=17,5m theo quy mô 04 làn xe của hầm; 

GĐ2: Mở rộng cầu với bề rộng Bcầu=17,5m. Đối với các cầu cửa hầm số 1 và số 2 

được đầu tư phù hợp với việc đầu tư hầm hoàn chỉnh ngay trong GĐ1 là có cơ sở. 

Đối với cầu vượt trong nút giao và cầu vượt ngang đường cao tốc xây dựng đảm bảo 

vượt khẩu độ, quy mô đường cao tốc GĐ 2 là cơ bản phù hợp. 
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+ Nút giao: Xây dựng 07 nút giao (bỏ nút trên tuyến kết nối TP. Cao Bằng, thêm 

nút giao kết nối với khu du lịch xứ Lạng Thủy - Vân Sơn) là cơ bản phù hợp với tiêu 

chuẩn TCVN 5729:2012 về khoảng cách, tính kết nối với các trung tâm kinh tế - 

chính trị trên tuyến; chủ đầu tư, TVTK rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của 02 tỉnh để bố trí các nút giao liên thông cho phù hợp, hạn chế tối đa việc bổ sung 

nút giao trong quá trình triển khai và đưa vào khai thác. 

+ Công trình hầm: Quy mô và tĩnh không theo tiêu chuẩn Đường ôtô cao tốc - 

yêu cầu thiết kế, TCVN 5729-2012; Vtk = 80Km/h; số lượng: 04 hầm/1.425m; GĐ1 

xây dựng 02 hầm (số 1; 2) đề nghị chủ đầu tư, TVTK kiểm tra, rà soát, phân tích, tính 

toán phương án phân kỳ đầu tư đối với công trình hầm cho phù hợp, đảm bảo kinh tế 

- kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư. 

+ Trạm thu phí, trạm dừng nghỉ, trung tâm điều hành giao thông: hệ thống thu 

phí trên tuyến theo hình thức thu phí kín; một trạm thu phí đặt trên tuyến chính và 06 

trạm thu phí đặt trên tuyến nhánh. Sử dụng công nghệ thu phí không dừng và thu phí 

hỗn hợp theo các quy định hiện nay. Đề nghị chủ đầu tư, TVTK, các đơn vị có liên 

quan tiếp tục kiểm tra, rà soát giải pháp thiết kế trong bước tiếp theo, đảm bảo thiết 

kế đồng bộ giữa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với các tuyến cao tốc trong khu 

vực, kết nối với Trung tâm điều hành khu vực phía Bắc, đảm bảo phù hợp thống nhất 

về công nghệ với các dự án cao tốc đang triển khai xây dựng, để liên thông, kết hợp 

thu phí tự động không dừng theo đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, tránh 

đầu tư trùng lặp, không đồng bộ. 

+ Trạm dừng nghỉ: Dự kiến đặt tại 02 vị trí phải tuyến; 02 vị trí bên trái tuyến, 

đề nghị trong bước tiếp theo chủ đầu tư, TVTK và các đơn vị có liên quan nghiên cứu 

đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014, Thông tư số 

48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ GTVT về trạm dừng nghỉ và TCVN 

5729:2012 về thiết kế đường cao tốc. Về hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư xây 

dựng trạm dừng nghỉ, đề nghị nghiên cứu theo các quy định pháp Luật có liên quan; 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đấu tư và Luật đất đai để thực hiện. 

+ Phạm vi GPMB đối với đường cao tốc được xác định từ mép ngoài cùng của 

nền đường, giai đoạn hoàn thiện ra mỗi bên với khoảng cách theo quy định tại Nghị 

định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Để 

triển khai thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án theo quy định 

Luật PPP và quy định liên quan của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, 

đề nghị chủ đầu tư thực hiện, đảm bảo triển khai phù hợp quy định pháp luật. Khung 

chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 

đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

+ Tổng mức đầu tư: Tổng vốn đầu tư (bao gồm lãi vay) đối với cả hai giai đoạn 

khoảng 20.224 tỷ đồng, trong đó: (1) GĐ1 khoảng 11.470 tỷ đồng; (2) GĐ2 khoảng 

8.754 tỷ đồng; đề nghị chủ đầu tư, TVTK kiểm tra, rà soát cơ cấu tổng mức đầu tư 

tuân thủ quy định (hiện tại đang tính chi phí QLDA, tư vấn, chi phí khác khoảng 

8,5%; chi phí dự phòng khoảng 8,5% là khá thấp). 
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4.4. Đánh giá các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án 

Theo hồ sơ TKCS thì nhu cầu sử dụng vật liệu chính của dự án khoảng 12,6 triệu 

m3 đất, khoảng 1,2 triệu m3 đá và khoảng 0,5 triệu m3 cát. Kết quả khảo sát mỏ vật 

liệu của TVTK thì tổng khối lượng các loại vật liệu chính cho dự án khoảng 14,5 triệu 

m3 đất, khoảng 6,9 triệu m3 đá và khoảng 4 triệu m3 cát; như vậy, cơ bản đáp ứng nhu 

cầu vật liệu sử dụng cho dự án; trong bước tiếp theo đề nghị chủ đầu tư, TVTK kiểm 

tra, rà soát nhu cầu, điều tra bổ sung các mỏ vật liệu về trữ lượng, chất lượng, khả 

năng cung cấp cho dự án, thủ tục khai thác các mỏ vật liệu,…; UBND tỉnh Cao Bằng 

chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua kiểm tra, rà soát, bổ 

sung quy hoạch các mỏ vật liệu để giảm cự ly vận chuyển, đẩy nhanh tiến độ thi công, 

bố trí đầy đủ các vị trí đổ thải vật liệu dư thừa theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo 

kinh tế - kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư. 

4.5. Đánh giá các yếu tố đầu ra của dự án 

Các yếu tố tuyến đường được thiết kế tương tự các công trình đường cao tốc đã 

và đang triển khai tại Việt Nam, theo các tiêu chuẩn thiết kế: Đường cao tốc 

TCVN5729-2012; Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT về việc phân kỳ đầu tư đường 

cao tốc; công trình cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN11823-2017; công trình 

hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm xuyên núi của Nhật Bản, hệ thống an toàn 

giao thông được thiết kế theo QC 41-2019. Đối với các tuyến cao tốc đã đưa vào khai 

thác, vận hành, bảo trì ở Việt Nam cơ bản thuận lợi. 

5. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư 

Việc triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), sử dụng nguồn vốn 

chủ sở hữu và vốn Nhà đầu tư vay Ngân hàng thương mại, phát hành trái phiếu, huy 

động từ các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ giảm đáng kể áp lực về vốn ngân sách Nhà 

nước trong điều kiện Ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Mô hình hợp tác PPP dựa 

trên cơ chế chia sẻ lợi ích, rủi ro giữa Nhà nước và Nhà đầu tư phát huy thế mạnh của 

nhà đầu tư trong quản lý, khai thác, tiết kiệm chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian thực 

hiện dự án. Về cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg 

phê duyệt chủ trương dự án căn cứ theo quy định Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, theo 

quy định tại khoản 3, Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư “Cơ chế 

chia sẻ phần giảm doanh thu quy định tại khoản 2 Điều này phải được xác định tại 

quyết định chủ trương đầu tư. Chi phí xử lý cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu được 

sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đối với dự án do Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác 

quyết định chủ trương đầu tư hoặc dự phòng ngân sách địa phương đối với dự án do 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”, theo đó, cơ chế chia sẻ 

phần doanh thu giảm phải được xác định tại quyết định chủ trương đầu tư, vì vậy, đề 

nghị rà soát các thủ tục liên quan khi đề xuất áp dụng cơ chế này (quy định chuyển 

tiếp tại điểm a khoản 1 Điều 101 Luật PPP). 

6. Tính khả thi về tài chính dự án 

Báo cáo nghiên cứu khả thi, TVTK lập 02 kịch bản phương án tài chính của dự 

án: (i) PA1: Tổng mức đầu tư bao gồm giải phóng mặt bằng và tái định cư. (ii) PA2: 

Tổng mức đầu tư không bao gồm giải phóng mặt bằng và tái định cư; 

- Kết quả tính toán: (1) PA1: Tổng mức đầu tư bao gồm giải phóng mặt bằng và 

tái định cư (GĐ1: NPV = 99,98 tỷ đồng; IRR = 12,75%; B/C = 1,013; thời gian thu 
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phí 24 năm 06 tháng. GĐ2: NPV = 488,96 tỷ đồng; IRR = 11,90%; B/C = 1,072; 

thời gian thu phí 12 năm 01 tháng). (2) PA2: Tổng mức đầu tư không bao gồm giải 

phóng mặt bằng và tái định cư (GĐ1: NPV = 12,73 tỷ đồng; IRR = 12,62%; B/C = 

1,002; thời gian thu phí 19 năm 11 tháng. GĐ2: NPV = 238,04 tỷ đồng; IRR = 

11,36%; B/C = 1,037; thời gian thu phí 11 năm 06 tháng). 

- Phương án 2 chi phí đầu tư thấp hơn PA1, thời gian hoàn vốn là ít hơn PA1. 

Đề nghị chủ đầu tư, TVTK và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, kiểm tra, rà soát 

kỹ lưỡng số liệu đầu vào khi tính toán (lưu lượng xe, mức giá thu phí,…), đánh giá 

độ rủi ro khi có nhiều thông số là các kịch bản dự báo, kiểm soát tổng mức đầu tư có 

xét đến yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn của tuyến phức tạp, lưu lượng xe trên 

tuyến,…để tính toán các thông số NPV, IRR,…làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định hình thức đầu tư, phương án đầu tư,… cho phù hợp làm cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo.  

Đề nghị chủ đầu tư, TVTK kiểm tra, rà soát: (i) Tính khả thi về hình thức đầu tư 

dự án, tránh phải điều chỉnh như một số dự án trong thời gian qua (Tuyên Quang - 

Phú Thọ, Hòa Bình - Mộc Châu,…); (ii) Cơ cấu tổng mức đầu tư tuân thủ quy định, 

đảm bảo tính khả thi của dự án (hiện tại đang tính chi phí QLDA, tư vấn, chi phí khác 

khoảng 8,5%; chi phí dự phòng khoảng 8,5% là khá thấp); (iii) Phương án huy động 

vốn: Về lãi suất vốn vay, đề nghị rà soát, xác định lãi suất phù hợp theo quy định 

điểm d khoản 2 Điều 4 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, 

cụ thể: “Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tham khảo lãi suất cho vay trung 

hạn, dài hạn của các ngân hàng thương mại; lãi suất vốn vay của dự án tương tự để 

làm cơ sở lập phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo 

nghiên cứu khả thi”; (iv) Giá dịch vụ đường bộ: Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT chỉ 

quy định mức giá tối đa giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án do Bộ GTVT quản 

lý, mức giá dự án đang đề xuất có giá khởi điểm và mức tăng giá cao hơn các dự án 

cao tốc đang triển khai, đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, rà soát đảm bảo sự phù hợp và 

tuân thủ quy định tại khoản 1, Điều 65 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

(v) Đề nghị lưu ý thực hiện các đề xuất ưu đãi, cơ chế, giải pháp thực hiện bảo lãnh 

cung cấp nguyên liệu, mua ngoại tệ, trạm dừng nghỉ, mỏ vật liệu,… theo quy định 

của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định có liên quan. Việc 

tách dự án GPMB, tái định cư thành dự án độc lập, Bộ GTVT đã có Văn bản số 

6392/BGTVT-KHĐT ngày 02/7/2021 về nội dung này; (vi) Chi phí bảo trì trong suốt 

vòng đời dự án tuân thủ các quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 

07/6/2018 về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ và các quy 

định khác có liên quan. 

7. Hiệu quả kinh tế xã hội 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đề cập đến các chỉ tiêu phân tích kinh tế - xã hội 

của dự án theo 02 phương án: phương án 1: Tổng mức đầu tư bao gồm giải phóng 

mặt bằng và tái định cư (giá trị hiện tại ròng kinh tế ENPV = 99,68 tỷ đồng; tỷ số Lợi 

ích/chi phí về kinh tế (BCR) = 1,013; tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) = 12,8%/năm); 

phương án 2: Tổng mức đầu tư không bao gồm giải phóng mặt bằng và tái định cư 

(giá trị hiện tại ròng kinh tế ENPV = 35,38 tỷ đồng; tỷ số Lợi ích/chi phí về kinh tế 

(BCR) = 1,006; tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) = 12,69%/năm).  
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- Khi dự án hoàn thành góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu tai nạn 

giao thông, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực vận tải,… 

8. Sự phù hợp các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

8.1. Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư được trình bày tại 

BCNCKT: Căn cứ Quy định tại Điều 25 (Nghị định 35/2021/NĐ-CP) hướng dẫn khảo 

sát quan tâm nhà đầu tư đối với dự án PPP. UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khảo 

sát quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án. Kết quả có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan 

tâm đến dự án (không có nhà đầu tư nước ngoài). Số lượng hồ sơ, quy cách hồ sơ của 

các đơn vị theo báo cáo của chủ đầu tư đảm bảo theo quy định. 

8.2. Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất: Căn 

cứ quy định tại khoản 2, Điều 34, Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ, hình thức tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước là phù hợp. 

9. Đánh giá sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý 

dự án 

a) Kế hoạch triển khai dự án giai đoạn 1: Đề nghị chủ đầu tư, TVTK kiểm tra, 

rà soát lập kế hoạch triển khai dự án phù hợp với kế hoạch huy động vốn, các quy 

định giải ngân phần vốn hỗ trợ của NSNN theo quy định, phát huy hiệu quả đầu tư. 

b) Cơ chế giám sát và quản lý dự án 

Báo cáo NCKT của dự án đã đề xuất chiến lược và cách thức quản lý chất lượng 

dự án: (1) Lập kế hoạch quản lý chất lượng, trong đó trọng tâm vào công tác kiểm tra 

chất lượng; (2) Kiểm soát chất lượng cần được lồng ghép vào tất cả các quá trình thực 

hiện dự án; (3) Quản lý chất lượng là trách nhiệm của tất cả chủ thể tham gia dự án 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Vì vậy trong quá trình triển khai dự 

án chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tiến 

độ theo yêu cầu, đảm bảo phù hợp Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phù quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT (thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành), 

đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp./. 

  Nơi nhận:                                    

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn; 

- CácVụ: KHĐT, PPP, KCHTGT; 

- Cục QLXD & CL CTGT; 

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT Cao Bằng; 

- Lưu: VP, Cục QLXD.PhongNH 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:35:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:36:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T09:36:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tuấn Dinh<dinhnt.qlxd@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T13:55:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Quyết Tiến<tienlq@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-17T11:17:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Ngọc Đông<dongnn@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-11-17T14:05:21+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-11-17T14:05:26+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-11-17T14:05:31+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-11-17T14:43:18+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Bộ Giao thông Vận tải<vpmot@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




