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HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Hàn Quốc là Nhà đầu tư
số 1 tại Việt Nam

Hàn Quốc là Nhà tài trợ 
song phương lớn thứ 2 

trong đầu tư KCHT

Các chương trình, dự án 
hợp tác GTVT

- Đầu tư trực tiếp: 80,5 tỷ USD; chiếm 18,6% vốn FDI;

- Hỗ trợ phát triển (ODA): hỗ trợ 1,2 tỷ USD vốn vay ưu đãi

- Kim ngạch song phương: 78 tỷ USD năm 2021

Các lĩnh vực:
- Xây dựng
- Quản lý
- Khai thác KCHT GT
- Đào tạo nguồn nhân lực

- Các dự án KCHT
- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt;
- Bản ghi nhớ hợp tác phát triển KCHT và công nghệ 

giao thông



LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
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Hỗ trợ xây dựng cơ chế chính sách, kinh nghiệm xây dựng, quản lý 
hệ thống đường bộ, quản lý hoạt động vận tải…
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Thông qua các Hội nghị thường niên Việt Nam - Hàn Quốc

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tối ưu hóa công nghệ bê tông
nhựa ấm áp dụng vào đường bộ ở Việt Nam

Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đang triển khai

- Thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch GĐ1
- Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối các quốc lộ GĐ 1 & 2
- Ngoài ra còn các dự án sử dụng vốn dư (cầu vượt QL39; cầu Ninh Cường)
Các dự án đang đề xuất đầu tư:
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến Mỹ An - Cao Lãnh
- Dự án mở rộng một số cầu hầm trên QL1
- Dự án xây dựng đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
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LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Cầu Thịnh Long
TMĐT: 54,9 triệu USD (Vay EDCF 46 triệu USD)
Chiều dài: 2.358m; 2 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ

Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
TMĐT 321,3 triệu USD (Vay EDCF 200 triệu USD)
Chiều dài: 51,5km; Cấp III đồng bằng, 4 làn xe

Cầu Hưng Hà
TMĐT 136 triệu USD (Vay EDCF 117 triệu USD)
Chiều dài: 6.166m; 4 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ



LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

Chương trình Đối tác trao đổi kinh nghiệm 
phát triển (DEEP)

Hỗ trợ chuẩn bị 2 dự án
- Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu
- Đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Hỗ trợ lập PRE-FS

- Dự án đường sắt kết nối Vũng Áng - Tân 
Ấp - Mụ Giạ - Thà Khẹt - Viên Chăn

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

- Dự án cải tạo đèo Khe Nét thuộc tuyến
đường sắt Thống Nhất

- Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh 
Luyện tuyến đường sắt Thống Nhất



LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Phát triển cơ sở hạ tầng

Đào tạo nguồn nhân lực

Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu lập Quy hoạch phát 
triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2050

Tài trợ tàu huấn luyện Hannara (VMU Việt - Hàn) 
nhằm phục vụ hoạt động huấn luyện, đào tạo 
cho trường Đại học Hàng hải



LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

Biên bản ghi nhớ chung trong 
lĩnh vực hàng không dân dụng: 
- Trao đổi, đào tạo nhân lực
- Phát triển CSHT cảng hàng 

không, sân bay
- Hỗ trợ công nghệ, kinh 

nghiệm
- Chia sẻ thông tin

Cử cán bộ tham gia các khóa học
về hàng không tại Hàn Quốc: 
- An ninh hàng không
- Quản lý hoạt động bay
- Quản lý CHK, sân bay
- Đào tạo phi công

Hợp tác về an ninh hàng không: 
- Nâng cao năng lực giám sát an 

ninh hàng không;
- Đào tạo công nghệ soi chiếu;
- Trao đổi đoàn thanh sát cảng 

hàng không và hãng hàng 
không

Hợp tác về điều tra tai nạn, sự cố 
tàu bay: 
- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác 

trong lĩnh vực điều tra tai nạn, 
sự cố tàu bay bằng hình thức 
thư tín



Nguyễn Anh Dũng

Phó Vụ trưởng - Vụ Kế hoạch đầu tư

Bộ GTVT Việt Nam

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


