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NGHỊ QUYẾT 

  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

VỀ TỔ CHỨC THU PHÍ MỘT CHIỀU CẦU BÌNH TRIỆU 2  

VÀ THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT. 

 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;  

- Sau khi xem xét Tờ trình số 6816/UB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2003 về 

tổ chức thu phí một chiều cầu Bình Triệu 2 và Tờ trình số 09/UB-ĐT ngày 5 

tháng 01 năm 2004 về tổ chức thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát của Ủy 

ban nhân dân thành thành phố, phát biểu thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách 

và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 14 - Khóa VI từ ngày 06 đến 

ngày 09 tháng 01 năm 2004, 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

1. Chấp thuận cho tổ chức thu phí giao thông một chiều cầu Bình Triệu 2 

theo tờ trình số 6816/UB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố tại kỳ họp. 

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện 

đúng cam kết: sau khi trừ chi phí điều hành quản lý, chi phí duy tu sửa chữa 

công trình và trả lãi vay đầu tư, doanh thu thu phí còn lại phải được sử dụng cho 

đầu tư tiếp công trình hoàn thành giai đoạn I của dự án. 

Hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố phải báo cáo kết quả thu phí cho 

Hội đồng nhân dân thành phố đến khi hoàn thành giai đoạn 1. 

Thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 01 tháng 2 năm 2004. 

2. Chấp thuận cho tổ chức thu phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát 

như tờ trình số 09/UB-ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành 

phố tại kỳ họp. 

Giao Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc thực hiện trạm thu phí đúng 

qui định: trạm thu phí chính chỉ đặt trên đường Huỳnh Tấn Phát và các ngõ ra 

vào cổng Cảng Sàigòn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng và việc đi 

lại của nhân dân. 



Về thời gian thu phí: từ ngày 01 tháng 02 năm 2004. Sau một năm Ủy ban 

nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời gian 

thu phí sau khi hoàn tất việc xử lý các vấn đề đã được thanh tra kết luận. 

3. Qua sự việc 2 dự án B.O.T nêu trên, Hội đồng nhân dân thành phố đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố rút kinh nghiệm và có qui trình, biện pháp thực 

hiện các dự án B.O.T trong thời gian tới hiệu quả hơn. Không để phát sinh chi 

phí bất hợp lí. 
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