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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5.
_____
Ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì
cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5.
Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng; đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng
hải Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự
họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:
1. Đánh giá chung.
Cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực
hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5, trong đó đã tổng hợp đánh giá cụ thể tình hình
thực hiện Thông báo cuộc họp số 132/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng
Chính phủ.
Nhóm Cảng biển số 5 có vai trò quan trọng trong việc thông qua hàng hóa xuất, nhập khẩu và
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ và cả
nước. Theo thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trong Nhóm, năm 2010 đạt
gần 123 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 4,12 triệu TEU; năm 2011 đạt 138 triệu tấn, trong
đó hàng container đạt 4,25 triệu TEU, chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng và khoảng 62% sản
lượng container thông qua cảng biển của cả nước.
Thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực trong việc thực hiện quy hoạch, thực
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Nhóm cảng biển số 5 và đã đạt được những
kết quả nhất định. Nhịp độ tăng trưởng hàng hóa qua Nhóm cảng biển số 5 đạt cao nhất trong cả
nước, hình thành được một số tuyến vận tải xuất phát từ Nhóm cảng biển số 5 đi thẳng Châu âu
và hai bờ Đông, Tây nước Mỹ, tạo tiền đề thu hút hàng hóa trung chuyển tại Việt Nam.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất cập trong quá trình lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; công
tác dự báo chưa sát với thực tế phát triển; đầu tư còn thiếu đồng bộ giữa hạ tầng cảng biển, hạ
tầng giao thông và hạ tầng logistics kết nối với cảng biển; việc thực hiện di dời các cảng trên
sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son chưa đáp ứng tiến độ quy hoạch; vốn đầu tư cho hạ
tầng cảng biển và hạ tầng kết nối cảng đang gặp rất nhiều khó khăn; chưa có mô hình quản lý
cảng hợp lý.
2. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.
a) Bộ Giao thông vận tải:
- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 132/TBVPCP ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Chỉ đạo nghiên cứu đề án khai thác cảng hiệu quả và đề xuất mô hình quản lý cảng biển, đảm
bảo đồng bộ cho toàn Nhóm cảng biển số 5;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo nghiên cứu xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng cảng
biển và hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển, trong đó khuyến khích các nhà đầu tư đóng góp
phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối cảng biển;

- Chỉ đạo nghiên cứu tổng thể tuyến luồng tàu biển Cái Mép – Thị Vải, đồng thời tổ chức nghiên
cứu giải pháp phù hợp để công bố các tuyến luồng;
- Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành tuyến đường 965 vào cuối năm 2012;
- Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, giám sát, đôn đốc
việc thực hiện di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu bổ sung vốn đầu tư cầu Phước An vào danh mục vốn vay
ODA của JICA;
c) Bộ Tài chính:
- Rà soát, cân đối nguồn vốn, ứng vốn cho cảng Sài Gòn đầu tư tuyến đường D3 phục vụ thi
công bến cảng Hiệp Phước;
- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc công bố mức thu phí
giao thông đường bộ thích hợp để đảm bảo điều tiết giao thông kết nối với cảng biển.
d) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:
- Khẩn trương hoàn thành rà soát và công bố chính thức quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực bờ Tây
sông Sài Gòn để các doanh nghiệp triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm tạo nguồn
vốn phục vụ công tác di dời cảng;
- Giải quyết giao đất cho cảng Tân Thuận Đông thực hiện di dời;
- Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành mở rộng tỉnh lộ 25B và đường kết nối cảng Hiệp
Phước để phục vụ khai thác cảng tại Cát Lái, Hiệp Phước.
đ) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sự
cần thiết đầu tư và giải pháp thu hút vốn đầu tư đối với tuyến đường 991B để kết nối với khu
logistics tại Cái Mép; bố trí quỹ đất phát triển cảng biển, rà soát kiểm tra và kiên quyết thu hồi đất
của các dự án chậm tiến độ và không có khả năng triển khai, giao cho các nhà đầu tư có năng
lực phát triển cảng.
e) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Chỉ đạo điều chỉnh dự án tuyến đường Phú Hữu – Ông Kèo,
xây dựng mô hình thu hút vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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