
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:            /BGTVT-ĐTCT 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng 

dẫn một số nội dung về báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, loại 

hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

                                

  
 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP, Bộ 

Giao thông vận tải đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (gửi 

kèm theo, đồng thời công khai tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông 

tin điện tử Bộ Giao thông vận tải).  

Đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư và gửi ý 

kiến về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25/3/2022. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐTCT. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 
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