
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BGTVT-KHĐT Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

V/v phương án phối hợp đầu tư xây 

dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn 

hai đầu cầu, nối tỉnh Bắc Ninh và tỉnh 

Hải Dương 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 1887/UBND-VP 

ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cho ý kiến về phương án phối 

hợp đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối tỉnh Bắc Ninh 

và tỉnh Hải Dương (Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

- Trước đây, dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu 

cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương trước đây được tách thành 2 dự án, 

gồm: (i) Dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường 2 đầu cầu, sử dụng ngân sách 

địa phương kết hợp ngân sách trung ương để đầu tư; (ii) Dự án di dời hạ tầng và bồi 

thường GPMB đường dẫn cầu Kênh vàng trên địa phận tỉnh Hải Dương, sử dụng 

kinh phí ngân sách tỉnh Hải Dương.  

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Hải Dương thống nhất phương 

án phê duyệt điều chỉnh trong đó đưa hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi 

thường, hỗ trợ GPMB phần đường dẫn cầu Kênh Vàng trên địa phần tỉnh Hải Dương 

là một hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai 

đầu cầu. UBND tỉnh Hải Dương sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện là phù hợp với 

Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Trong nội dung điều chỉnh dự án, đối với chi tiết cơ cấu tổng mức đầu tư, 

phần khối lượng đường dẫn, công trình thuộc địa phận tỉnh Hải Dương cần được 

phân chia và xác định sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn (trong số 900 tỷ đồng hỗ trợ cho dự án) thực hiện đầu tư để phù hợp 

với khoản 9 Điều 9 Luật Ngân sách.  

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo của 

dự án, phù hợp quy dịnh của pháp luật về xây dựng./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (để b/c); 

 - Sở GTVT Hải Dương; 

 - Lưu VT, KHĐT (02)LONGPV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

                      

 

Nguyễn Ngọc Đông 
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