Khởi công cao tốc hơn 14.300 tỷ đồng nối Tp.HCM với Phan Thiết vào tháng 8
Chủ nhật, 12 Tháng 4 2020 16:24

Dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây là một trong 8 cao tốc vừa mới được Thủ tướng duyệt
chuyển từ hình thức BOT sang đầu tư công, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 8 tới.

Dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây là một trong 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP (tổng mức
đầu tư 88.234 tỉ đồng, trong đó vốn BOT 51.702 tỉ đồng, vốn nhà nước 36.532 tỉ đồng). Tuy
nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc huy động nguồn vốn từ xã hội để đầu tư cả 8 dự án PPP cao
tốc Bắc-Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức.

Nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cần giải ngân
hết gần 700.000 tỷ đồng vốn đầu tưcông của năm 2019 và cả 2020. Ngày 8/4, Thủ tướng đã
duyệt chyển 8 dự án này sang hình thức đầu tưcông.

Trong đó, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây là dựán rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của
Đồng Nai và Bình Thuận, kết nối giao thương thông suốt với Tp.HCM và các tỉnh lân cận.
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Được biết, tuyến đường có tổng chiều dài 98km, có điểm đầu tại nút giao với đường nối QL1A đi
Mỹ Thạnh, thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận; Điểm cuối kết nối với Dự án đường cao tốc thành
phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khoảng Km43+125.64 (lý trình đường cao tốc
HCM-Long Thành-Dầu Giây), hình thức hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư 14.359 tỷ đồng (trong
đó vốn tư nhân 11.879 tỷ đồng, vốn nhà nước 2.480 tỷ đồng).
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Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khi hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống đường cao tốc
Bắc-Nam đang được xây dựng từ Dầu Giây (Đồng Nai) đến Cần Thơ (gồm các đường cao tốc
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành, TP.HCM - Trung
Lương - Cần Thơ).

Theo thông tin từtỉnh Bình Thuận, cho biết đã bàn giao mặt bằng dựán với tổng diện tích 291,8
ha qua địa bàn hai huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam. Khu vực bàn giao chiếm 79,8% diện
tích toàn dự án. Được biết, dự kiến công tác hoàn tất GPMB dự án cáo tốc này vào tháng
5/2020, để có thể sớm khởi công, tỉnh Bình Thuận cam kết sẽ khởi công dự án ngay trong
tháng 8 tới.

Tại Bình Thuận, tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua địa bàn hai huyện Hàm Tân
và Hàm Thuận Nam với chiều dài khoảng 53 km. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt
bản đồ địa chính 8/8 xã, hồ sơ giá đất của hai huyện. Kinh phí giải phóng mặt bằng đoạn cao
tốc qua địa bàn tỉnh dự kiến khoảng gần 900 tỉ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải đẩy nhanhtiến độ với mục tiêu khởi công
toàn bộ 8 dự án trên vào tháng 8-2020. Việc Chính phủ quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư
từ PPP (Public - Private Partner, nhà nước và nhà đầu tư cùng thực hiện dự án) sang đầu tư
công cho thấy tất cả dự án này đều rất cấp bách.

3/4

Khởi công cao tốc hơn 14.300 tỷ đồng nối Tp.HCM với Phan Thiết vào tháng 8
Chủ nhật, 12 Tháng 4 2020 16:24

Thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Bộ GTVT phối hợp với các địa phương đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến thời điểm khởi công phải cơ bản hoàn thành
công tác giải phóng mặt bằng. Lựa chọn các nhà đầu tư phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo
đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nhịp sống kinh tế
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