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BÁO CÁO 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

 

Ngày 24/10/2019 và ngày 12/11/2019, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội 

trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) Dự án Cảng hàng không quốc tế 

(HKQT) Long Thành giai đoạn 1. Nhiều ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đã được 

giải trình tại Văn bản số 572/BC-CP ngày 12/11/2019 và Văn bản số 584/CP-CN 

ngày 19/11/2019 của Chính phủ. 

Ngày 12/11/2019, các vị đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị 

quyết, đa số ý kiến tán thành với dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến của các vị 

đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan 

nghiên cứu, tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết về nội dung trên. Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu như sau:  

(1) Có ý kiến băn khoăn về việc Quốc hội xem xét, thông qua báo cáo NCKT 

dự án; có ý kiến cho rằng nhiều nội dung của báo cáo NCKT còn chưa được làm 

rõ, do đó, khó khăn cho việc Quốc hội xem xét báo cáo NCKT dự án. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy định của Luật 

Đầu tư công thì thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ. Tuy 

nhiên, đối với một dự án có quy mô lớn, tính chất quan trọng như Dự án Cảng 

HKQT Long Thành, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua báo cáo 

NCKT từng giai đoạn trước khi quyết định đầu tư là phù hợp theo yêu cầu của 

Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là Nghị quyết 

94). 

Đối với các nội dung trình Quốc hội, Luật Đầu tư công cũng như Nghị quyết 

94 không quy định Quốc hội xem xét các nội dung cụ thể của báo cáo NCKT dự 

án, mà nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, do đó, Chính 

phủ đề xuất và Hội đồng thẩm định nhà nước đã tập trung xem xét một số nội 

dung chính của báo cáo NCKT có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được Quốc 

hội phê duyệt tại Nghị quyết 94 để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua. 

Các nội dung khác Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ tiếp tục thẩm định sau khi có 

kết quả cuối cùng của Tư vấn thẩm tra trong bước trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định đầu tư Dự án. 
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Do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo Nghị quyết, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý theo hướng trên cơ sở Nghị quyết của 

Quốc hội, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan 

phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện báo cáo NCKT dự án bảo đảm chất lượng 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, trong đó, tiếp tục làm rõ các thông 

số của dự án như tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và tài chính, công nghệ 

chính, quản lý, vận hành, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế chính 

sách đặc thù thuộc thẩm quyền (nếu có). Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm 

toàn diện về những nội dung thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

đầu tư. 

 (2) Có ý kiến băn khoăn về tính chính xác của tổng mức đầu tư giai đoạn 1 

của Dự án vì nhiều hạng mục mới dừng ở mức tính toán sơ bộ, do vậy, đề nghị 

không nên đưa số liệu cụ thể của tổng mức đầu tư vào Nghị quyết của Quốc hội. 

Có ý kiến đề nghị cần xác định rõ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 không vượt quá 

tổng mức đầu tư đã xác định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 94. Có ý kiến đề nghị 

tổng mức đầu tư phải bao gồm cả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy 

định của Luật Xây dựng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Tổng mức đầu tư Dự án 

Cảng HKQT Long Thành được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 94, khái toán 

là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá năm 2014) 

trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng 

khu vực 5.000 ha dự kiến là 14.139 tỷ đồng, tương đương 0,673 tỷ USD). Tại 

Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (gọi tắt là Nghị 

quyết 53), Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu của báo cáo NCKT Dự án thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó tổng mức đầu tư được xác 

định là 22.938 tỷ đồng, diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha (tăng thêm 379,35 ha 

cho 02 khu tái định cư và 20 ha cho khu nghĩa trang). Trên cơ sở đó, Thủ tướng 

Chính phủ đã có Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 phê duyệt đầu 

tư Dự án giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng (tương 

đương 0,978 tỷ USD). 

Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án là 4,779 

tỷ USD (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết 53), đối 

chiếu với mức đầu tư giai đoạn 1 theo Nghị quyết 94 thì chi phí đầu tư xây dựng 

giai đoạn 1 chưa vượt mức đầu tư cho phần xây lắp1, nhưng nếu tính cả chi phí 

bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết 53 thì đã vượt2. Tuy nhiên, tổng 

mức đầu tư theo Nghị quyết 94 chỉ là mức khái toán dựa trên Báo cáo tiền khả thi 

được xác định sơ bộ, chưa dựa trên tính toán của thiết kế cơ sở và giá thực tế tại 

thời điểm xác định của Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, theo báo cáo NCKT, 

                                           
1 Trong cơ cấu vốn giai đoạn 1 tại Nghị quyết 94 thì chi phí xây dựng là 4,782 tỷ USD, chi phí bồi thường, GPMB 

là 0,673 tỷ USD. 
2 Chi phí bồi thường, GPMB theo Nghị quyết 53 là gần 23.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). 
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Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 phải đầu tư một số 

hạng mục sử dụng chung cho các giai đoạn3. 

Theo quy định của Luật Xây dựng (Điều 134), tổng mức đầu tư dự án bao 

gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý theo hướng không ghi cụ 

thể số liệu tổng mức đầu tư trong dự thảo Nghị quyết mà giao Chính phủ xem 

xét, quyết định tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án (bao gồm cả chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng) nhưng phải bảo đảm tổng mức đầu tư toàn Dự án 

cả 3 giai đoạn không vượt quá tổng mức đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 2 

Nghị quyết 94. 

 (3) Có ý kiến đề nghị làm rõ việc điều chỉnh diện tích đất quốc phòng có 

bảo đảm nhu cầu quốc phòng hay không? Cơ chế phối hợp trong quản lý, sử 

dụng đối với diện tích 480 ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng 

chung; có ý kiến đề nghị nêu rõ khi cần thiết phải ưu tiên cho quốc phòng khi 

phục vụ tác chiến và huấn luyện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Việc điều chỉnh diện tích 

đất quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản với Bộ Giao 

thông vận tải4. Việc dùng chung diện tích đất này vừa bảo đảm sử dụng đất tiết 

kiệm, hiệu quả, vừa bảo đảm thực hiện kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng. Trong 

tình huống cần thiết, Nhà nước có thể trưng dụng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng 

theo quy định của pháp luật. 

Về cơ chế quản lý, sử dụng đối với diện tích đất dùng chung, theo quy định 

của pháp luật hiện hành, đất thuộc khu vực sử dụng chung cho hoạt động dân dụng 

và quân sự do dân dụng quản lý5. Do đó, dự thảo Nghị quyết nêu nguyên tắc quản 

lý, sử dụng diện tích đất dùng chung này phải thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam; ưu tiên cho hoạt 

động quân sự khi có yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

 (4) Có ý kiến đề nghị làm rõ thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ trong 

việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án; có ý kiến đề nghị giao doanh nghiệp nhà nước 

có năng lực, uy tín, kinh nghiệm là nhà đầu tư do yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc 

phòng, lợi ích quốc gia và đặc thù của công trình cảng HKQT; có ý kiến đề nghị 

đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Có ý kiến đề nghị không quy định nguyên tắc 

“Sử dụng vốn của nhà đầu tư; không sử dụng bảo lãnh Chính phủ; không làm tác 

động đến nợ công” trong dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến cho rằng Quốc hội nên 

                                           
3 Hệ thống đường giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2; san nền đủ 3 giai đoạn, thi công kết cấu mặt đường giai 

đoạn 1 cho đường trục chính của Cảng (8.3km); hệ thống công trình quản lý bay: đài kiểm soát không lưu, đài 

trạm kỹ thuật ở phía bắc sân bay cho cả 3 giai đoạn; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông cho 

phần phía Bắc sân bay (công suất đáp ứng đến giai đoạn 2); san nền cho đường cất hạ cánh số 2; các hạng mục 

khác như bãi xe, công trình các cơ quan quản lý nhà nước, công trình bảo trì, bảo dưỡng cảng hàng không đáp 

ứng đến giai đoạn 2. 
4 Văn bản số 6134/BQP-TM ngày 12/6/2019 của Bộ Quốc phòng. 
5 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 
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xem xét đưa ra một số tiêu chí mang tính định hướng như quốc phòng, an ninh, 

tính đồng bộ trong khai thác, lợi ích quốc gia và năng lực nhà đầu tư để Chính 

phủ thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Dự án Cảng HKQT Long 

Thành là công trình quan trọng quốc gia, liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia, 

quốc phòng, an ninh nên việc lựa chọn nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng, 

chặt chẽ, bảo đảm cơ sở pháp lý. Luật Đấu thầu đã quy định rõ các hình thức lựa 

chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và 

Thủ tướng Chính phủ.  

Bên cạnh đó, với đặc thù là dự án quan trọng quốc gia có quy mô lớn, phức 

tạp, phải bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội đồng thời với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, lợi ích quốc gia. Do đó, dự thảo Nghị quyết quy định các nguyên tắc về 

quốc phòng, an ninh, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản 

lý của Nhà nước về hàng không dân dụng, sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử 

dụng bảo lãnh Chính phủ làm tác động đến an toàn nợ công, bảo đảm tiến độ Quốc 

hội đã đề ra, trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn 

nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng hàng 

không thực hiện Dự án. 

 (5) Đa số ý kiến tán thành bổ sung 02 tuyến giao thông kết nối để thực hiện 

đồng bộ, rút ngắn thời gian, bảo đảm tiến độ khai thác dự án. Có ý kiến đề nghị 

tách 02 tuyến giao thông kết nối thành dự án độc lập và đưa vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn để thực hiện. Có ý kiến đề nghị áp dụng khung chính sách đã được 

phê duyệt tại Nghị quyết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: 02 tuyến này là tuyến 

đường kết nối quan trọng giữa Cảng hàng không với các tuyến huyết mạch quốc 

gia, cần phải được thực hiện đồng bộ. Ngoài ra, tuyến số 01 còn là đường công 

vụ chính phục vụ thi công giai đoạn 1 của Dự án. Đây là các tuyến đường kết 

nối quan trọng, trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Cảng hàng không cả trong 

quá trình xây dựng, cũng như bảo đảm sự đồng bộ của cơ sở hạ tầng, phục vụ 

quá trình hoạt động sau này. Việc bổ sung 02 tuyến giao thông kết nối này vào 

giai đoạn 1 của Dự án và để nhà đầu tư thực hiện bằng vốn doanh nghiệp cũng 

sẽ bảo đảm đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ do không phải chờ phân bổ vốn 

theo thủ tục đầu tư công. Về khung chính sách về bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật, 

do vậy, trong quá trình thực hiện các cơ quan liên quan sẽ trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt phương án khả thi bảo đảm tiến độ nhất. 

 (6) Nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của việc hoàn thành giai đoạn 1 

Dự án vào năm 2025, nhất là lo ngại tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để bàn 

giao đất thi công Dự án. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, tiến độ triển khai công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng còn khá chậm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị 

lưu ý các vụ việc phát sinh khiếu nại thời gian qua thường xuất phát từ khâu áp 

giá bồi thường, do đó, cần thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Bên 

cạnh đó, khi có sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi thì cần có thời gian để 

người dân xây dựng nhà ở, ổn định chỗ ở, xây dựng các công trình cơ sở tôn giáo 

làm nơi sinh hoạt trước khi bàn giao đất cho chính quyền. Do vậy, tiến độ bàn 

giao đất vào cuối năm 2020 sẽ là thách thức không nhỏ. Đề nghị Chính phủ chỉ 

đạo quyết liệt bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án và bảo đảm tiến 

độ theo Nghị quyết của Quốc hội. 

Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ 

quan hữu quan rà soát tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội 

dung của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính 

trình Quốc hội xem xét, quyết định./. 
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