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Chiều 27/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Quy hoạch chi tiết Cảng tàu
khách quốc tế Phú Quốc. Cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục
liên quan.

Chiều 27/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Quy hoạch
chi tiết Cảng tàu khách quốc tế Phú Quốc. Cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Văn
Công, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan.
Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết
kế Cảng - Kỹ thuật Biển (đơn vị Tư vấn) đã báo cáo Quy hoạch chi tiết Cảng tàu khách
quốc tế Phú Quốc.
Với mục tiêu nghiên cứu là lựa chọn vị trí xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú
Quốc, lựa chọn cỡ tàu, quy hoạch mặt bằng, giải pháp kết cấu, tổng mức đầu tư sơ bộ,
đơn vị Tư vấn đã đưa ra bốn vị trí nghiên cứu như sau: Vịnh Đầm, Mũi Đất Đỏ (vị trí đã
có quy hoạch); An Thới, Dương Tơ (vị trí đề xuất bổ sung).
Trên cơ sở phân tích và dựa vào các tiêu chí như khả năng kết nối giao thông; gắn với
khu đô thị, du lịch; độ sâu khu nước 10m trở lên; ảnh hưởng của sóng, gió; thuận lợi khi
thi công xây dựng; an ninh cảng biển; khả năng mở rộng, phát triển và chi phí xây
dựng, đơn vị Tư vấn đã đánh giá bốn vị trí này và đề xuất lựa chọn quy hoạch cảng
Phú Quốc tại vị trí Dương Tơ và tại An Thới để nghiên cứu tiếp theo. Về mặt điều kiện
tự nhiên, An Thới được đánh giá là vị trí tốt nhất.
Ngoài ra, đơn vị Tư vấn cũng đưa ra các phương án của hai vị trí đề xuất về quy hoạch
mặt bằng cảng, giải pháp kỹ thuật, khái toán tổng mức đầu tư xây dựng cảng của các
phương án, tổng mức đầu tư tối thiểu tại vị trí An Thới, hiệu quả kinh tế - xã hội và các
lợi ích khác.
Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan đã trao đổi ý kiến và đa số
đồng thuận với kết quả nghiên cứu của Tư vấn và đánh giá lựa chọn nghiên cứu vị trí
An Thới là tốt nhất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về
Quy hoạch chi tiết Cảng tàu khách quốc tế Phú Quốc
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị Tư vấn
trong thời gian ngắn đã hoàn thành báo cáo tương đối chất lượng phương án đầu tư
Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Phú Quốc là khu vực tiềm năng để phát triển kinh
tế, du lịch, là địa chỉ thu hút đầu tư rất lớn, vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ
GTVT khẩn trương nghiên cứu, đầu tư cảng cho tàu khách vào Phú Quốc vì hiện nay
tàu khách lớn vào cảng vẫn phải qua trung chuyển.
Bộ trưởng yêu cầu đơn vị Tư vấn tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên
quan để tiếp tục thực hiện theo hướng đầu tư Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc
trong tổng thể chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc, tính toán
quy mô đầu tư phù hợp mang tính tầm nhìn chiến lược, gắn với đa mục tiêu, phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
"Phải nghiên cứu tổng thể, cập nhật số liệu mới nhất và chính xác, tính toán hợp lý,
đưa ra phương án tài chính chặt chẽ và hoàn thiện trong tháng 3, Bộ GTVT sẽ làm việc
với UNBD tỉnh Kiên Giang thống nhất về vị trí, phương án đầu tư, lộ trình, quy mô đầu
tư để sớm triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Kiên Giang cũng như khu
vực", Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu.
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