Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với UBND Tp. Hồ Chí Minh
Portcoast
Ngày 23/9/2011, tại Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác Bộ Giao thông
Vận tải do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu,
cùng các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên và lãnh đạo các Vụ, Cục
thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp và
làm việc với Đoàn Bộ Giao thông Vận tải, về phía UBND Tp. Hồ Chí Minh có đồng chí Lê
Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Nguyễn Hữu
Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Tài, nguyên UBND thành phố,
cùng lãnh đạo các Sở Ban Ngành, Quận, Huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Đỗ Hồng Thái đã thay mặt Cục
Hàng hải báo cáo một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực hàng hải, cảng biển. Phó Cục trưởng cũng
nêu một số kiến nghị với thành phố như: Sớm đẩy nhanh triển khai xây dựng các tuyến giao thông
kết nối với cảng biển thành phố, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tuyến Liên tỉnh lộ 25B vào
Tân Cảng Cát Lái và đoạn đường dài 1,8km nối vào cảng Sài Gòn Hiệp Phước; Sớm hoàn tất thủ
tục giao đất cho cảng Sài Gòn (giai đoạn 2), cảng Tân Thuận Đông tại Hiệp Phước; Đẩy nhanh
tiến độ nạo vét luồng Soài Rạp đến độ sâu -9,5m và do đây là dự án nạo vét thử nghiệm theo từng
cấp độ sâu nên kiến nghị thành phố tiếp tục sử dụng các kết quả nghiên cứu do tư vấn Portcoast
đã thực hiện để đảm bảo chất lượng dự án; Đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu cảng
di dời để làm cơ sở cho các Doanh nghiệp di dời triển khai các dự án chuyển đổi công năng tạo
nguồn vốn thực hiện quy hoạch di dời.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị Tp. Hồ Chí Minh phải xây
dựng một cơ chế đột phá để thực hiện phát triển đồng bộ giao thông vận tải trên địa bàn cả về
đường bộ, đường thủy, đường hàng không… Tp. Hồ Chí Minh cần phải có cách đi riêng, không
nhất thiết phải đi giống cách đi chung của cả nước.
Về phía Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast), ông Phạm Anh Tuấn
– Phó TGĐ, tham dự cuộc họp.
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