9/28/2016

mt.gov.vn/_layouts/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=44751

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động lãnh đạo

Ngày 27/09/2016

Đánh giá thực trạng kết nối giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải
Chiều 27/9/2016, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã chủ trì
cuộc họp nghe báo cáo về kết nối giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Văn
Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Lê Tấn Quốc và đại diện các vụ,
Cục Hàng hải VN, Cục Đường bộ VN, Cục Đường Thủy nội địa VN, Cục Đường
sắt VN, Cục QLXD và chất lượng CTGT…

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, cần phải nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc nâng cao năng lực của các cảng biển
Phó Cục trưởng Cục HHVN Đỗ Hồng Thái đã báo cáo về cơ sở, quy hoạch hệ thống cảng biển Nhóm 5, dự báo
lượng hàng hóa tại các cảng biển Nhóm 5 cũng như các phương án kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy nội
địa đến khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải…
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu, các cơ quan liên quan, đặc biệt là Cục Hàng hải VN xem xét và có báo
cáo xác định lại những đánh giá từ năm 2013 về khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, những điểm nào còn phù hợp,
điểm nào cần sửa đổi để có những xem xét đầu tư phương thức kết nối cho phù hợp khu vực này.
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Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng không nên đầu tư đường bộ cao tốc
với mục đích kết nối khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải
Theo Bộ trưởng, hiện nay hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh đang phải chịu áp lực rất lớn, việc san sẻ áp lực
này thông qua việc dịch chuyển vận tải biển ra khu vực cảng Cái Mép  Thị Vải là cần thiết.

Bộ trưởng nhận định phương thức vận tải thủy nội địa có tiềm năng tốt
trong việc kết nối với khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, cần tập trung khai thác
Sau khi nghe các đại biểu đã tham gia góp ý vào việc xem xét lựa chọn hình thức giao thông kết nối hiệu quả nhất
cho khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, Bộ trưởng nhận định, chúng ta cần giảm áp lực lên vận tải đường bộ và với
đặc điểm địa lý của khu vực phía Nam có hệ thống sông ngòi thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, phương
thức vận tải thủy nội địa có tiềm năng tốt trong việc kết nối với khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, cần tập trung khai
thác. Về tuyến đường sắt từ Trảng Bom đi Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt có nghiên cứu cụ
thể và báo cáo Bộ trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu Cục Hàng hải VN phối hợp với Cục Đường thủy nội
địa VN xem xét, tăng cường khai thác tuyến hàng từ Phnompenh trung chuyển qua khu vực cảng Cái Mép – Thị
Vải.
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Đối với các doanh nghiệp khai thác cảng tại khu vực Cái Mép Thị Vải, theo Bộ trưởng muốn có nguồn hàng cao,
các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm chân hàng, áp dụng công nghệ thông tin truong quản lý, nâng cao khả
năng cung cấp dịch vụ, thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Bộ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có
những cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh để có thể cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp khác.
“Tinh thần của chúng ta là phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia chứ không phải chỉ cạnh tranh trong nước.
Tuy nhiên, phải cân nhắc thật kỹ các phương án, giảm thiểu lãng phí trong đầu tư và phải tuyệt đối tuân thủ những
quy hoạch đã được phê duyệt”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
H.N
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