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Được thành lập từ năm 1994

- Tổng số vốn vay: 868 triệu USD & 237 tỷ KRW

1. Dự án đường hành lang ven biển phía Nam từ cửa 
khẩu Xá Xía - Kiên Giang đến giao QL1 - TP Cà Mau

2. Dự án xây dựng cầu Vàm Cống;

3. Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

4. Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng 
đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (GĐ1)

5. Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh GĐ1

BAN QUẢN LÝ 
DỰ ÁN MỸ THUẬN

Đã thực hiện 05 dự án sử dụng vốn vay ADB & EDCF

Danh mục các dự án:



Bản đồ vị trí các dự án sử dụng vốn vay EDCF



1. Dự án đường hành lang ven biển phía Nam từ cửa khẩu Xá Xía - Kiên Giang 
đến giao QL1 - TP Cà Mau

Quy mô tuyến đường:

Tổng chiều dài: 220km

Đường cấp III đồng bằng

Vận tốc thiết kế: 80 km/h

Mục tiêu: Thiết lập tuyến đường quốc tế nối liền các
khu vực kinh tế quan trọng ven biển phía Nam Thái Lan,
Campuchia với ĐBSCL đến thành phố Cà Mau và nối với
các nước khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện phát triển
kinh tế đối ngoại khu vực Đông Nam Á

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Kiên Giang và Tỉnh Cà Mau

Dự án khánh thành và đưa vào sử dụng: 2015



2. Dự án xây dựng cầu Vàm Cống

Quy mô dự án:

Tổng chiều dài: 5,8 km

Quy mô: 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ

Bề rộng cầu: 24,5 m

Vận tốc thiết kế: 80 km/h

Mục tiêu:  

- Kết nối mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL; 

- Thúc đẩy phát triển KTXH; 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng;

- Từng bước hoàn thiện quy hoạch

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Đồng Tháp và Thành phố Cần Thơ

Dự án khánh thành và đưa vào sử dụng: 5/2019



3. Dự án xây dựng Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Quy mô dự án:

Tổng chiều dài: 51,5 km

Quy mô: cấp III đồng bằng; 4 làn xe

Vận tốc thiết kế: 100 km/h

Mục tiêu:  

- Tăng năng lực, hiệu quả khai thác tuyến Hành 
lang ven biển phsia Nam; 

- Chia sẻ lưu lượng QL1; 

- Đẩy mạnh phát triển KTXH;

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Cần Thơ và Tỉnh Kiên Giang

Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng: 1/2021



4. Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (GĐ1) 
thuộc đường Vành đai 3 TPHCM

Quy mô dự án:

Tổng chiều dài: 8,75 km

Quy mô: cấp III đồng bằng; 4 làn xe

Vận tốc thiết kế: 80 km/h

Mục tiêu:  

- Góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường Vành đai 
3 TPHCM; 

- Thúc đẩy phát triển KTXH khu vực miền Đông 
và Tây Nam Bộ;

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Đồng Nai

Dự án khởi công: 9/2022



5. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1

Quy mô dự án:

Tổng chiều dài: 26,56 km

Quy mô giai đoạn 1: 4 làn cao tốc hạn chế

Mặt cắt ngang: 17m

Vận tốc thiết kế: 80 km/h

Mục tiêu:  

- Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông 
kết nối khu vực ĐBSCL; 

- Thúc đẩy phát triển KTXH, đảm bảo an ninh 
quốc phòng trong khu vực;

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Đồng Tháp

Tiến độ Dự án: đã trình báo cáo NCKT 

Dự kiến ký Hiệp định Quý I năm 2023



Hiệu quả các dự án ODA của Hàn Quốc

- Các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc có tính ưu đãi về lãi suất cao so với các nhà tài trợ khác,

- Xếp hạng cạnh tranh vào nhóm thứ nhất, giúp giải quyết bài toán thiếu vốn ở nhiều dự án

- Do đó hiện thực hóa các dự án công trình giao thông, tăng cường và dần hoàn thiện mạng lưới giao thông tại

khu vực ĐBSCL, góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của khu vực và đất nước.

- Từ những hiệu quả đã thấy rõ trong quá trình triển khai và thực hiện các dự án giao thông sử dụng nguồn vốn

ODA của Chính phủ Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã định hướng phát triển tăng cường hệ thống kết cấu hạ

tầng giao thông bằng việc nghiên cứu tiếp tục việc sử dụng vốn đó cho các dự án tiếp theo khu vực ĐBSCL như:

+ Dự án cầu Tân Châu - Hồng Ngự,

+ Dự án cầu Vàm Nao



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Trần Văn Thi
Tổng giám đốc - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ GTVT Việt Nam


