
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày         tháng 10  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao 

thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, 

miền Trung và Tây Nguyên 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 570/TTg-KTN ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện Đề án xây dựng 186 cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an 

toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm 

bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2020; 

Căn cứ Văn bản số 10291/VPCP-KTN ngày 29/11/2016 của Văn phòng Chính 

phủ về việc cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm 

bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử dụng vốn vay WB; 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2017 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc điều chỉnh danh mục cầu thuộc Chương trình xây dựng cầu dân sinh 

đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2018 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân 

sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung 

và Tây Nguyên; 
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Căn cứ Văn bản số 180/VPCP-CN ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về việc điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 

tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên;  

Xét đề nghị của Tổng cục Đuờng bộ Việt Nam tại Tờ trình số 11/TTr-TCĐBVN 

ngày 04/02/2021 về việc xin phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân 

sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền 

Trung và Tây Nguyên; 

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 

1177/KHĐT ngày 12/10 /2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an 

toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây 

Nguyên (Đề án) với nội dung chính như sau: 

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Đề án là 1.005,746 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng 

thêm (74,046 tỷ đồng) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công và khả năng cân đối vốn đầu tư công của Bộ GTVT. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 

20/5/2014 và Quyết định số 829/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2018 của Bộ GTVT. 

Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 

- Thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án theo 

quy định của pháp luật, phù hợp khả năng cân đối vốn đầu tư công làm cơ sở thanh, 

quyết toán; chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh các dự án theo quy định của pháp luật. 

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các cầu treo, làm cơ sở để thanh toán 

cho các đơn vị tham gia thực hiện Đề án theo quy định. 

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Đuờng bộ Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ: 

Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công 

trình giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TC; 

- Kho bạc nhà nước; 

- UBND các tỉnh thuộc Đề án; 

- Ban QLDA3; 

- Lưu VT, KHĐT (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Lê Đình Thọ 
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