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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều hòa vốn ODA và điều chỉnh danh mục cầu  

Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo 

ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020; 

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương” (Dự án LRAMP); 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án LRAMP; 

Căn cứ Văn bản số 10291/VPCP-KTN ngày 29/11/2016 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cập nhật danh mục 

cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu 

số và trong dự án LRAMP sử dụng vốn vay WB; văn bản số 13211/BGTVT-KHĐT 

ngày 20/11/2018 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục cầu dân sinh 

thuộc dự án LRAMP; 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT phê duyệt điều chỉnh danh mục cầu thuộc Chương trình xây dựng cầu dân 

sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT): số 

622/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 phê duyệt Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương”; số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 phê 

duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 

03/02/2016; số 711/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2019 phê duyệt điều chỉnh danh mục 

cầu thuộc Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2014 - 2020 và danh mục cầu Dự án LRAMP; 

Xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 42/TTr-



 

TCĐBVN ngày 27/4/2021 về việc điều chỉnh phân bổ vốn giữa các tỉnh và điều 

chỉnh, bổ sung danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo 

ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 và trong Dự án LRAMP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 485/KHĐT 

ngày 25/5/2021 về việc điều hòa phân bổ vốn và điều chỉnh danh mục cầu trong 

Dự án LRAMP. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều hòa phần vốn ODA còn dư và điều chỉnh danh sách 

cầu Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP) với các nội dung sau: 

1. Tổng số vốn ODA còn dư để điều hòa: 58,57 tỷ đồng (gộp vốn ODA còn dư 

của 31 tỉnh); các tỉnh được bổ sung vốn gồm: Bến Tre, Hà Giang, Kon Tum, Ninh 

Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế. 

2. Điều chỉnh danh sách cầu được phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-

BGTVT ngày 25/4/2019 từ 2.444 cầu với tổng vốn đầu tư 5.798,13 tỷ đồng thành 

2.477 cầu với tổng vốn đầu tư 5.695 tỷ đồng. 

(Chi tiết điều hòa vốn ODA và danh sách các cầu bổ sung, điều chỉnh 

tại các Phụ lục số 01, 02, 03 đính kèm) 

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 711/QĐ-BGTVT ngày 

25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

số liệu và đảm bảo việc điều chỉnh danh mục cầu Dự án LRAMP tuân thủ chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT; tiếp thu ý kiến tại Báo cáo số 485/KHĐT 

ngày 25/5/2021 của Vụ Kế hoạch – Đầu tư, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy 

định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công; chịu trách nhiệm toàn diện về chất 

lượng, tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, giao Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam phối hợp, thống nhất với các tỉnh việc điều hòa, phân bổ vốn còn lại giữa các 

tỉnh để phát huy hiệu quả Dự án. 

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ: 

Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng 

công trình giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KHĐT, TC; 

- UBND các Tỉnh/TP thuộc DA; 

- Lưu: VT, KHĐT(05bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Lê Đình Thọ 
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