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Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 
11/9/2020 của Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam về 
việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng công trình kho, cảng xăng dầu (Dự án 
kho xăng dầu hàng không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ 
Chí Minh). 

Theo nội dung Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 11/9/2020 của Công 
ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam thì Dự án kho xăng dầu 
hàng không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh thuộc 
Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017. Dự án bao gồm 02 hạng 
mục: Công trình kho xăng dầu hàng không Miền Nam và Công trình cảng (bến 
cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu 
hàng không Miền Nam. 

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 
3834/BXD-HĐXD ngày 07/8/2020 về việc góp ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở 
Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam (Công trình kho xăng dầu hàng 
không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh). 

Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 
DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam đã được Bộ Giao thông vận 
tải thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 11794/BGTVT-KHĐT ngày 
10/12/2019; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ 
Giao thông vận tải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 
46/CQLXD-HHĐT ngày 09/01/2020. 

Về nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không 
Miền Nam tại Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 11/9/2020, Bộ Xây dựng có 
ý kiến như sau: 

1. Tại Khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định dự án 
đầu tư xây dựng không phân biệt các loại nguồn vốn sử dụng phải đáp ứng yêu 
cầu phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát 
triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa 
phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.  
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Căn cứ các quy định nêu trên thì Dự án kho xăng dầu hàng không Miền 
Nam cần đảm bảo phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê 
duyệt: Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng 
dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 
3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan của dự án. 
Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan của dự án cần đảm bảo tiến độ đầu tư 
xây dựng các công trình của dự án quy định tại quy hoạch phát triển ngành đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu trên theo quy định. 

2. Đối với Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà 
lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam.  

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 thì những quy định tại 
Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/8/2020. Theo đó, Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền 
Nam cần căn cứ ý kiến tại các văn bản thẩm định nêu trên, văn bản chỉ đạo của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo Công trình 
cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho 
xăng dầu hàng không Miền Nam đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng theo 
quy định của Luật Xây dựng, Bộ luật Hàng hải Vi ệt Nam, các văn bản hướng 
dẫn thi hành và các quy định có liên quan của dự án nhằm đảm bảo thực hiện 
các quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 trong quá trình triển 
khai dự án. 

Đề nghị Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam 
nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HTKT, HĐXD (VTNam-6b). 
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