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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải 

thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông 

trong NDC tại các nước châu Á” năm 2022 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 12/10/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận 

tải; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức và Chính phủ 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác kỹ thuật năm 1991; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án khu vực Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải 

thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong 

NDC tại các nước châu Á” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức; 

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC 

Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước 

châu Á”; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông 

vận tải thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) Việt Nam trong 

khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” (dự án 

NDC-TIA) năm 2022 như Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai, quản lý và giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các 

hoạt động của Kế hoạch chi tiết này theo Văn kiện dự án đã được phê duyệt, bảo 

đảm đạt được các mục tiêu, kết quả của dự án.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Kế hoạch - 

Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

Cục trưởng các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội 
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địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Giám đốc Sở GTVT 

các tỉnh, thành phố; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Như Điều 3;  

- ĐSQ Đức tại Việt Nam; 

- Bộ KH&ĐT; 

- Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ); 

- Lưu: VT, MT(H.Lưu) (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

    

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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