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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc 

nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

Ngày 30/3/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

dự án cầu thay phà Cát Lái.  

Cùng tham dự buổi làm việc có các đại diện các Sở, ngành, địa phương, 

gồm: 

- Ông Từ Nam Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Bôn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Idico - CTCP; 

- Ông Võ Văn Bé - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng 

công trình giao thông 6 - CTCP; 

 Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến của Liên danh Tổng 

công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 cùng các 

thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh kết 

luận như sau: 

 1. Ghi nhận ý kiến của Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty 

xây dựng công trình giao thông 6 nghiên cứu triển khai thực hiện dự án cầu 

thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư. 

 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải 

cùng các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 

04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ của các sở 

ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thực đối tác 

công tư để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, 

chấp thuận làm cơ sở đăng tải thông tin sơ bộ dự án lên cổng thông tin điện tử 

- Địa chỉ : Số 02 - Nguyễn Văn Trị - Phường Thanh Bình - TP. Biên Hòa 

- Tel : (0251) 3822501 - Fax : (0251) 3823854 - 3824934.    



  

 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư lập đề xuất dự án theo đúng 

quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020. 

 Thông báo này thay cho văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, 

ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, KTN (Sơn) 
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