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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo  

tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện  

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

–––––––––– 
 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, 

Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ 

triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của  

Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Trưởng ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Trưởng ban; lãnh đạo các Bộ, cơ quan là Ủy viên 

Ban chỉ đạo: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn 

phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị; tại điểm cầu các địa phương 

(Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên 

Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, 

Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, 

Kiên Giang, Cà Mau) có các đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban chỉ đạo, đại diện 

các Sở, ngành liên quan và đại diện các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu. 

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo 

cáo (Báo cáo số 2189/BGTVT-CQLXD ngày 08 tháng 3 năm 2022), ý kiến phát 

biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, 

Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

1. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết 

nối thông suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối 

với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của từng địa phương và cả 

nước. Việc hoàn thành Dự án trong năm 2025 đã được xác định trong Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị, Quốc hội, 

Chính phủ đã ưu tiên tối đa nguồn lực và cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù 

(chỉ định thầu tư vấn, nhà thầu, giao các mỏ vật liệu…) để hoàn thành Dự án 

trong năm 2025. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa 

phương phải cố gắng, nỗ lực tối đa thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan 

trọng này; vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa phải bảo đảm chất lượng công trình, Dự 

án, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực, sai phạm. 

2. Đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải đã khẩn trương chỉ đạo triển khai một 

số công việc sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11 tháng 

02 năm 2022 (như giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án, ký hợp đồng tư vấn 

lập Dự án, xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư…). Yêu cầu 
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các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, 

tiến độ đối với các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP. Trước 

mắt, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tập trung hoàn thành thủ tục thẩm định, trình Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng 

lúa nước từ hai vụ trở lên, hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

3. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án là nhiệm vụ chính trị đặc 

biệt quan trọng, là nút thắt về tiến độ hoàn thành Dự án. Hiện nay còn 08/12 địa 

phương chưa thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng 

giải phóng mặt bằng. Yêu cầu các địa phương này trong ngày 10 tháng 3 năm 

2022 phải hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo và Hội đồng giải phóng mặt 

bằng. Bảo đảm mục tiêu, yêu cầu hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng 

trước ngày 20 tháng 11 năm 2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong 

Quý II năm 2023. 

Các địa phương khẩn trương chỉ định đơn vị tư vấn (khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm, lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư,...) theo Điều 1 Nghị 

quyết số 18/NQ-CP để kịp thời triển khai công việc liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, mỏ vật liệu. Tập trung hoàn thành thẩm định hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng rừng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước 31 tháng 3 năm 2022. 

4. Định kỳ hằng tháng, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp giao ban toàn thể theo 

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo có trách 

nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp (không cử người dự họp thay, ngoại trừ trường 

hợp đặc biệt).  

Giao Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó 

Trưởng ban thường trực, định kỳ hàng tuần chủ trì họp giao ban với một số 

thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị liên quan bảo đảm kịp thời, thiết 

thực, trọng tâm, trọng điểm. 

Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Trưởng 

ban, định kỳ hằng tháng chủ trì phối hợp với một số thành viên Ban chỉ đạo (Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ…) và các cơ quan liên quan tổ 

chức các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát về chất lượng, tiến độ tại một số dự án 

thành phần để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất 

lượng dự án, chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm. 

5. Yêu cầu các Bộ, địa phương: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương có văn bản thỏa thuận về 

hướng tuyến và công trình, hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2022. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các địa phương việc 

xác định, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (bao gồm đất rừng và đất 

trồng lúa nước hai vụ), hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2022. 

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo các Quân khu thỏa thuận hướng tuyến đối với các 

đoạn đi qua các khu vực công trình và đất quốc phòng quản lý, hoàn thành trước 

ngày 12 tháng 3 năm 2022. 

- Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc chỉ định thầu các gói thầu tư 

vấn theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP. 
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6. Đối với các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2017-2020, yêu cầu 

không được để chậm tiến độ đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, trong đó năm 

2022 hoàn thành các đoạn: Mai Sơn - Quốc Lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo 

- Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây (với chiều dài 361,47km). Các địa phương 

đặc biệt lưu ý tiếp thu các ý kiến cụ thể của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải, Phó Trưởng ban thường trực, giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan 

đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu bảo đảm tiến độ các dự án 

thuộc Dự án giai đoạn 2017-2020. Nội dung này đã được kiểm điểm tại nhiều 

cuộc họp, đề nghị các địa phương còn tồn tại (Nghệ An, Đồng Nai...) nghiêm túc 

thực hiện, tuyệt đối không để chậm trễ. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Bộ: GTVT, QP, CA, KH&ĐT, TN&MT, TC, 
CT, XD, NN&PTNT; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Thanh tra Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,  
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,  
Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp,  
Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau; 
- Các Tập đoàn: EVN, VNPT, Viettel; 
- Các BQLDA, nhà thầu, đơn vị tư vấn (Bộ GTVT gửi); 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 
  Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ: KTTH, NN, TH; 
- Lưu: VT, CN (2). TTH 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Cao Lục 
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