
Tọa đàm, giao lưu trực tuyến "Chính sách, pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT"
Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 10:47

Sáng ngày 30/5/2016, Chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến "Chính sách, pháp luật và hiệu
quả từ các dự án BOT" sẽ tập trung thông tin về những kết quả đạt được trong việc triển khai
các dự án BOT thời gian qua; trao đổi giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ
chức thực hiện.

      

Cùng với đó, các khách mời cũng sẽ đánh giá kết quả các dự án BOT thông qua các số liệu
điều tra xã hội học, các số liệu khảo sát thực tế; rút ra các kinh nghiệm trong quá trình triển khai
và khuyến nghị các cơ chế, chính sách hoàn thiện mô hình hợp tác công tư theo hình thức
BOT.

  

  

  

Khách mời tham gia chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến gồm:

  

  

Ông Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội; 
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Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải; 

  

  

Ông Nguyễn Viết Huy - Phó vụ trưởng Vụ PPP, Bộ Giao thông-Vận Tải; 

  

  

Ông Trần Đăng Tuấn - Nhà báo- Tiến sĩ;

  

  

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO; 

  

  

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư
tài chính Việt Nam (VIDIFI) .
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PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo ĐBND tặng hoa khách mời tham gia giao lưu    Chương trình giao lưu do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai Nghịđịnh số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, triển khai nâng cấp, mở rộngcác quốc lộ đối với dự án giao thông và vai trò quản lý của Nhà nước đối với các dự án hạ tầnggiao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT; góp phần hoàn thiện thể chế; hướng dẫn, chỉđạo, điều hành; kiểm tra, khảo sát, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, khẳng địnhhiệu quả đầu tư xây dựng và phát triển các dự án BOT làm thay đổi diện mạo của ngành giaothông nước ta thời gian vừa qua.    Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhândân cảm ơn các khách mời đã nhận lời tham dự chương trình giao lưu trực tuyến "Chính sách,pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn của cử trivà dư luận cả nước.    “Chúng ta đều biết sự phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong điều kiện hết sức đặc thù, từcơ chế tài chính, cơ chế đầu tư, từ năng lực về xây dựng, quản lý trong điều kiện hạ tầng thực tếhiện nay. Rõ ràng thời gian qua, hạ tầng giao thông của nước ta có sự thay đổi tích cực rõ rệt.Sự thay đổi này không chỉ các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà quản lý mà mỗi ngườidân tham gia giao thông đều cảm nhận rất rõ. Kết quả đó là sự nỗ lực, sáng tạo của Chính phủ,trên cơ sở sự tháo gỡ về mặt chính sách, pháp luật của QH và sự ủng hộ của toàn dân cũngnhư tranh thủ nguồn lực ngoài nhà nước, các kênh tín dụng để bứt phá lớn về cơ sở hạ tầng,trong đó giao thông đi trước một bước. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, với điều kiện kinhtế- xã hội cụ thể, cách quản lý cụ thể cần phải chia sẻ thông tin rõ hơn để tạo sự đồng thuận, sựthẩu hiểu. Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh.    Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa cho rằng: “Rõ ràng, quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của chúng tamới chỉ là bước đầu, nhu cầu còn rất lớn với những công trình như đường sắt cao tốc bắc- nam,đường cao tốc bắc - nam... còn rất nhiều công trình cần được xây dựng để Việt Nam cất cánh.Nếu không tháo gỡ được về mặt tư tưởng, tư duy và cơ chế thì mỗi khi chạm vào một vấn đề gìđó thì chúng ta lại rất vất vả tháo gỡ, tìm sự đồng thuận từ dư luận. Cũng như khi tham gia giaothông, nếu đường cứ thẳng băng, hạ tầng ổn thì hành trình sẽ rất thuận lợi; nhưng nếu trênđường thi thoảng lại gặp những ổ gà về nhận thức, ổ gà về tư duy hoặc vướng mắc nào đó vềmặt cơ chế thì anh lại phải dừng lại, san lấp ổ gà, rất mất thời gian, ảnh hưởng rất lớn đến hànhtrình.”    Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa chia sẻ: Quá trình phát triển hiện nay đặt ra yêu cầu về tháo gỡ cơchế tổng thể, tháo gỡ cơ chế tài chính và đặc biệt là tạo nền tảng nhận thức chung trong xã hội.Với tinh thần ấy, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Chính sách,pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT". Hy vọng các vị khách mời đại diện của Bộ Giaothông- Vận tải, đại diện cơ quan giám sát QH, đại diện các nhà đầu tư BOT và các nhà hoạtđộng xã hội sẽ chia sẻ thông tin cho độc giả Báo Đại biểu Nhân dân cũng như cử tri cả nước.    Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa mong muốn, đây là cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở với tinh thầnxây dựng để góp phần tháo gỡ vướng mắc, nhìn về phía trước, cơ chế tài chính, cơ chế đầu tưrộng mở vì sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước, đáp ứngnhu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới.    

PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo ĐBND phát biểu khai mạc Tọa đàm    MC: Để đánh giá rõ hơn về kết quả việc triển khai các dự án BOT thời gian qua, xin được hỏiông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT). Xin ông đánh giánhững kết quả đạt được trong việc triển khai các dự án BOT trong ngành GTVT thời gian qua vàtác động tổng thể của các dự án BOT mang lại đối với người dân và doanh nghiệp là gì? Cùngvới đó là những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án BOT?    TT Nguyễn Hồng Trường: Có thể nói, trong vòng 10 năm trở lại đây, chúng ta đã có bước pháttriển cơ sở hạ tầng giao thông. Như chúng ta đã biết nguồn lực đầu tư cho giao thông rất lớn,chúng tôi dự kiến để theo sự phát triển, theo kịp các nước trong khu vực thì hàng năm chúng taphải có từ 5 – 7 tỷ USD đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, mức vốn đó chúng tachỉ đáp ứng được từ 10 – 20%.    Đặc biệt, năm 2011, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 Về những giải pháp chủ yếu tậptrung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên tất cả các côngtrình, dự án đều phải dừng lại để có thể tập trung cho các dự án xã hội. Trong bối cảnh đóngành GTVT phải triển khai rất kịp thời Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯĐảng (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trởthành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; đặc biệt là tăng cường đầu tư hợptác công tư, nhất là BOT. Chính vì vậy Bộ GTVT đã lên kế hoạch rất cụ thể để có thể huy độngnguồn vốn ngoài xã hội này. Tổng quan có thể nói từ năm 2011 đến nay, chúng ta đã huy độngđược trên 207 nghìn tỷ đồng, đầu tư cho 76 dự án BOT, trong đó hiện nay có 41 dự án đanghoạt động, sắp tới trong năm 2016 – 2017, 76 dự án này sẽ đi vào hoạt động bao gồm các dựán trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ, tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh, tuyến quốc lộ 14đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và một số tuyến quốc lộ khác rải rác trên cả nước cũngnhư một số tuyến địa phương. Đây là những dự án rất trọng điểm phục vụ cho các vùng kinh tế.Trong quá trình đầu tư các dự án BOT, chúng tôi dựa vào Nghị định 108 trước đây của Chínhphủ và hiện nay là Nghị định số 15 và Nghị định 16 đã ban hành cho hình thức đầu tư bằngđối tác công tư, cũng như trong đó có hình thức BOT.    Để thực hiện các dự án này, chúng tôi lựa chọn các nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh.Các nhà đầu tư nào có đủ năng lực về tài chính, năng lực chuyên môn thì tham gia lựa chọn cácnhà đầu tư này. Trên cơ sở đó các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan tư vấn giao thông cũngnhư tư vấn xây dựng và tư vấn khác để đưa ra đề xuất dự án. Trong đề xuất dự án này thì cóphương án tổng đầu tư là bao nhiêu và thời gian hoàn vốn là như thế nào hay nói cách khác làphương án tài chính và đặc biệt là có cơ quan tín dụng yêu cầu cung cấp tín dụng cho các nhàđầu tư này.    
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Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường    Các dự án BOT hiện nay, yêu cầu chủ đầu tư trong các doanh nghiệp dự án thì vốn chủ sở hữuít nhất 15- 20%, còn lại là 80- 85% là vốn từ các nhà cung cấp tín dụng, chủ yếu là các ngânhàng thương mại. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập phương án yêu cầu các cơ quan nhà nước, đặcbiệt là Bộ GTVT, Cục quản lý xây dựng chất lượng của Bộ, Viện Kinh tế của Bộ xây dựng và cáccơ quan chức năng khác rà soát các phương án này. Chúng tôi tính toán đầy đủ các yếu tố đầura, đầu vào và đặc biệt là có sự đồng thuận của chính quyền địa phương, của người dân.    Sau khi xây dựng dự án xong, Bộ Tài chính ban hành phí dự án để ban hành Thông tư về thuphí dựa trên các quyết định của Nhà nước trước đây là Thông tư 90 nay là Thông tư 159 để đưara mức giá thu cho phù hợp. Tất cả những công đoạn này đều thể hiện trong giai đoạn khẩntrương nhưng bảo đảm được yêu cầu của nhà nước.    Có thể khẳng định, những dự án BOT được triển khai bảo đảm đúng yêu cầu các quy định quyphạm hiện hành, và đáp ứng được cơ sở hạ tầng. Thời qua qua, chúng ta đã đầu tư các dự ánvới tổng vốn đầu tư xấp xỉ 150 nghìn tỷ đồng. Có nhiều dự án lớn góp phần phát triển kinh tếtrong đó có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng… góp phần phát triểnkinh tế - xã hội của đất nước.    MC: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính ViệtNam (VIDIFI), thưa ông Đào Văn Chiến, ông có thể chia sẻ những khó khăn, vướng mắc củadoanh nghiệp mình trong việc triển khai dự án BOT, thưa ông?    Ông Đào Văn Chiến: VIDIFI được giao dự án trọng điểm quốc gia về GTVT, được sự quan tâmcủa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của Bộ GTVT, chúng tôi đã hoàn thành tốt côngtrình trọng điểm quốc gia với chất lượng tốt, bảo đảm đúng tiến độ.    Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn như: thực hiện dự án đúng thủ tục tương tự cácdự án vốn Nhà nước mặc dù đối với các dự án trọng điểm quốc gia khối lượng các thủ tục rấtlớn.    Vốn điều lệ doanh nghiệp yêu cầu từ 10- 15%, với chúng tôi yêu cầu của dự án khoảng 4.000tỷ. Hiện nay, Nhà nước không cấp thêm cho doanh nghiệp vốn điều lệ. Vì vậy việc bảo đảm vốnđiều lệ đối với các dự án trọng điểm gặp nhiều khó khăn.    

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)    Dư luận cho rằng vốn góp nhiều, vốn vay ít sẽ hạ phí như vậy cũng khó khăn cho doanh nghiệp.Vì các cổ đông góp vốn cho doanh nghiệp yêu cầu phải có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trongđiều kiện kinh tế thị trường hiện nay.    Theo tham khảo một số nước trên thế giới, các ngân hàng không cho vay vốn làm đường caotốc. Cho vay để làm đường cao tốc, chỉ huy động vốn từ thị trường chứng khoán, thị trườngvốn dài hạn, các quỹ đầu tư dài hạn, các định chế tài chính. Còn ở Việt Nam, các ngân hàngchỉ cho vay với số vốn đầu vào ngắn hạn, thường từ 3- 6 tháng, nhiều là 3 năm, đến nay cácngân hàng cơ cấu lại cho vay 10 -15 năm là sự cố gắng rất lớn. Đối với chúng tôi khó khăn hơnbởi số vốn vay rất lớn, có thể lên tới 40.000 tỷ, lãi suất tương đối cao, thời gian cho vay ngắn,nhiều nhất cũng chỉ 5- 10 năm. Trong khi đó, các dự án BOT thường 15- 20 năm, của chúng tôicó dự án tới 30 năm, như vậy việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn.    Ngoài  ra còn gặp những khó khăn về mặt kỹ thuật như việc giải phóng mặt bằng, có thể giảiphòng theo tuyến hoặc theo cây số với những chính sách giải phóng mặt bằng tại từng huyện,tỉnh rất khác nhau. Rất dễ xảy ra những khiếu kiện kéo dài, dẫn đến kéo dài thời hạn dự án gâykhó khăn cho nhà đầu tư trong việc kéo dài ngày trả lãi vay vốn.    Khó khăn cuối cùng là việc thu hồi vốn, đối với đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng hiện naychúng tôi phải trả khoảng 8 tỷ tiền lãi đối với số vốn đã giải ngân. Hiện nay đã có thông tin hỗtrợ vốn của Nhà nước nhưng chúng tôi chưa nhận được kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong kế hoạchdài hạn từ 2016 -2020. Nguồn thu hiện tại của chúng tôi chỉ được 4 tỷ nên chúng tôi phải tiếptục vay thêm 4 tỷ/ngày để trả lãi ngân hàng vì các ngân hàng sử dụng vốn huy động. Việc lãichồng lãi như vậy sẽ dẫn đến việc khống chế tổng vốn đầu tư gặp khó khăn, dư nợ tại các ngânhàng cũng tăng nhiều so với tổng vốn đầu tư xây dựng ban đầu.    Chúng tôi ý thức được việc điều chỉnh phí gây ảnh hưởng tới giao thông, sản xuất, hoạt độngcủa nhân dân khi lưu thông trên các đường cao tốc, các đường dự án BOT. Tuy nhiên theo kinhtế thị trường, phải hiểu giá thị trường phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa tức là giá thành củađoạn đường. Giá thành của chúng tôi, thiết kế của chúng tôi đã được Bộ GTVT, Bộ Xây dựng,Hội đồng nghiệm thu công nhận bản thiết kế đúng, về giá trị đã được Bộ GTVT và Bộ Xây dựngthẩm định để phê duyệt tổng mức đầu tư. Về phương án tài chính cũng được thông qua bởi 5Bộ với khoảng 25 đầu mối tổng cục, vụ, viện xem xét. Như vậy, chúng tôi khẳng định không cósự thiếu minh bạch, với sự kiểm soát chặt chẽ từ phía Bộ GTVT. Giá thành của chúng tôi chịuảnh hưởng nhiều vào hỗ trợ Nhà nước, Nhà nước hỗ trợ nhiều thì mức phí sẽ thấp, Nhà nước hỗtrợ ít đương nhiên phải thu phí cao.    
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Tọa đàm, giao lưu trực tuyến "Chính sách, pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT"
Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 10:47

Toàn cảnh tọa đàm    Hoa Oanh (36 tuổi), Hà Nam: Xin ông Nguyễn Hồng Trường cho biết một số trạm thu phí BOTtại thời điểm này thì mức thu phí đã phù hợp chưa? Có một số ý kiến cho rằng, vì lợi nhuậnmuốn hoàn vốn của các nhà đầu tư đã dẫn đến mức thu phí cao. Ông nhận định như thế nàovề điều này?    Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường: Hiện nay thu phí BOT đường bộ có 2 loại phí: Thứ nhất làmức phí cho các tuyến đường BOT cao tốc như Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Bộ Tài chính quyđịnh mức phí là 2.000 đồng cho 1km đối với xe con, đối với các xe khác là quy định là từ 3 -4lần đối với contener 40fit là 6 lần. Tuy nhiên, hiện nay các nhà đầu tư mới chỉ thu thường là 4lần. Hoặc là một số đường cao tốc khác mới chỉ thu 1.500 đồng cho 1 xe tiêu chuẩn. Mức thuphí này là do nhà đầu tư tự quyết định trong mức trần đó.    Thứ 2 đối với các trạm thu phí còn lại, Bộ GTVT và Bộ Tài chính phối hợp ban hành thông tư đểthu phí và đưa ra khoản thu thấp nhất là 30 nghìn và cao nhất là 52 nghìn cho 1 xe tiêu chuẩn.Tại sao lại có mức phí này? Trước đây, theo quy định của Thông tư 90 ban hành năm 2004 là10 nghìn đồng cho 1 xe tiêu chuẩn ứng với thu nhập bình quân đầu người lúc đó là 500 USD vàmức phí này chúng ta giữ đến năm 2013. Lúc này thu nhập bình quân đầu người tương đương là1.500 USD, có nghĩa là tăng 3 lần so với trước đây, tương ứng chúng ta thu 30 nghìn. Hiện naychúng ta có mức thu nhập là 2.000 USD/ người. Bộ GTVT tính mức thu phí này là đã dựa trênthu nhập bình quân của người dân và phù hợp với thực tiễn.    Phương Ngân (46 tuổi), TP Hồ Chí Minh: Hiện nay, nhiều nơi yêu cầu đơn vị thi công phải kýcam kết chất lượng công trình, theo đó nhiều doanh nghiệp đã đứng ra bảo hành công trình tới 5năm, ông có đánh giá gì về vấn đề này, thưa ông Chiến?    Ông Đào Văn Chiến: Vâng, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã yêu cầu các nhà thầu làmlớp kết cấu mặt đường bảo hành 5 năm. Do kỹ thuật xây dựng đường bộ khá phức tạp cho nêntheo tôi việc yêu cầu này là đúng đắn.    Giang Thanh (40 tuổi), Yên Bái: Xin hỏi ông Đào Văn Chiến, từ phía doanh nghiệp, ông có đềxuất gì trong việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm hài hài lợi ích của dự ánBOT?    Ông Đào Văn Chiến: Theo tôi, việc đầu tư theo hình thức PPP trong điều kiện Việt Nam hiệnnay là đúng đắn. Tuy nhiên, do nguồn lực của các bên tham gia vào hình thức đầu tư này đềucó hạn nên cần cân nhắc trong việc lựa chọn số lượng và quy mô của các dự án đầu tư theohình thức này.    Thứ hai, nhân dân hiện nay đang kêu phí cao trong khi nhà đầu tư lại kêu khó khăn trong việcthu hồi vốn, vì vậy kiến nghị Nhà nước cần có hình thức công bố công khai, minh bạch cácthông tin của dự án. Nhà nước cần cân đối nguồn lực của mình để tham gia vào các dự án đểbảo đảm cho dự án khả thi, đồng thời để có mức phí phù hợp.    Thứ ba, trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn, xây dựng cơ sở hạ tầng lại cấp bách, vì vậycần có giải pháp để điều chỉnh mặt bằng giá cả đối với các sản phẩm của ngành GTVT.    Thứ tư, cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tự giác tham gia cùng với nhà nướcgiải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở hạ tầng.    Thứ năm, cần tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng(như thông qua thị trường chứng khoán và thông qua các quỹ đầu tư). Để thu hút nhà đầu tư thìđầu tư dự án BOT phải có lãi. Thông qua phương án tài chính nhà nước cần tạo điều kiện đểnhà đầu tư thu hồi được vốn và có lãi. Đề nghị tiến dần đến việc hợp đồng BOT được ký dướidạng "đóng" để thu hút nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam.    Ông Phạm Quang Dũng: Tôi xin trao đổi thêm về câu hỏi này. Theo tôi, để hài hòa lợi ích, cácdự án BOT nên tập trung vào đầu tư các đường mới, đường cao tốc mới để cho dân có sự lựachọn và những người không có nhu cầu vẫn có thể đi đường cũ. Để khuyến khích cho các nhàđầu tư BOT, Nhà nước cần định hướng dòng tín dụng tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thôngnhiều hơn, thì nền kinh tế mới phát triển tốt hơn. Khi đó, mọi ngành nghề khác sẽ phát triển tốthơn. Ngoài ra, cân nhắc điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cao hơnthì mới khuyến khích nguồn vốn của nhà đầu tư cho các dự án BOT.          Bạn đọc thân mến!Việc phát triển các dự án BOT giao thông  đường bộ đã gánh đỡ rất nhiều cho ngân sách nhà nước để đầu tư cho hạ  tầng giao thông. Chính bản thân các dự án này cũng đóng một vai trò quan  trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Thời gian gần đây, với sự quan  tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT và các cơ quan liên quan cùng nhiều  chính sách ngày càng chặt chẽ, linh hoạt đã thu hút nhiều nhà đầu tư  tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà cơ quan  giám sát, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như người dân quan tâm là  vấn đề quản lý sau đầu tư đối với các dự án BOT và việc hài hòa lợi ích  giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong thu phí. Những quan điểm  mà các khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những ý kiến đóng góp,  giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện,  triển khai có hiệu quả các dự án BOT trong thời gian tới.Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các  vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự chương trình tọa đàm, giao  lưu trực tuyến "Chính sách, pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT" ngày  hôm nay.UVTT UB Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Quang: Thay mặt các khách mời, chân thành cảm ơn bạn đọc của Báo Đại biểu Nhân dân.        Nguồn: ĐBND
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