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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại 

cuộc họp xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc rà soát các 

phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, 

Quốc lộ 1 và điều chỉnh Phương án tài chính của Dự án thành phần 1,  

thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

 

Ngày 09/3/2020 đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã tổ chức cuộc họp xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc rà 

soát các phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí 

Km93+160, Quốc lộ 1 và điều chỉnh Phương án tài chính của Dự án thành phần 1, 

thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tham dự buổi họp có đại diện 

lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo UBND huyện 

Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, đại diện UBND các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và 

lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo, ý kiến tham gia của các cơ quan tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau: 

1. Đối với nội dung 1: Về việc rà soát các phương tiện miễn giảm phí sử dụng 

đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1. 

 Từ khi hợp phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800-

Km108+500 hoàn thành đưa vào sử dụng và tổ chức thu phí từ ngày 01/6/2018 đến 

nay, các cơ quan chức năng, Nhà đầu tư đã thực hiện tốt chủ trương miễn, giảm phí 

sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1, tạo điều kiện tối đa cho 

người dân (chủ phương tiện) trong phạm vi xung quanh Trạm thu phí được hưởng 

chế độ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ khi đi qua Trạm theo quy định tại Văn 

bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải. Tuy 

nhiên trong thực tế đã xuất hiện những khó khăn, bất cập như: Thiếu cơ chế chính 

sách quản lý, viêc̣ quy định, kiểm soát  đối tượng sở hữu phương tiện được miễn, 

giảm phí thiếu chặt chẽ; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy 

trình miễn, giảm đối với các phương tiện xung quanh Trạm chưa được tốt… Từ 

thưc̣ tế đó dâñ đến số liệu phương tiện miễn, giảm giữa UBND các huyện, Sở Giao 

thông vận tải và Trạm thu phí (Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn) chưa 

khớp, hồ sơ miễn giảm chưa tập trung tại một đầu mối, tạo kẽ hở cho một số tổ chức, 
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cá nhân ngoài vùng được miễn giảm đã lợi dụng, hợp thức hóa để được hưởng chế 

độ miễn, giảm phí. 

Trong thời gian tới, để kiểm soát các phương tiện miễn, giảm phí sử dụng 

dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1 đảm bảo đúng đối tượng, 

đúng quy định, minh bạch và công bằng, hạn chế ảnh hưởng đến Phương án tài 

chính của Dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thực hiện 

một số nội dung sau: 

a) Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận 

tải Bắc Giang, UBND huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, UBND các huyện Lạng 

Giang, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 

Sơn triển khai các biêṇ pháp phù hơp̣, quyết liêṭ, hiêụ quả để rà soát lại tất cả các 

trường hợp đã được kích hoạt miễn, giảm phí, trên cơ sở đó loaị khỏi đối tươṇg 

đươc̣ miêñ , giảm phí các trường hợp không đúng quy định . Thời gian hoàn thành 

trong tháng 3/2020. 

b) Trên cơ sở kết quả sau khi rà soát xong, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang 

- Lạng Sơn chỉ kích hoạt miễn, giảm phí đối với các trường hợp có hồ sơ đủ điều 

kiện theo quy định và có hồ sơ lưu tại Trạm thu phí. 

c) Giao Sở Giao thông vận tải dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Giao 

thông vận tải để đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình 

thực hiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ đối với các phương tiện xung quanh 

Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1 theo Công văn số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 

11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2020. 

2. Đối với nội dung 2: Sử dụng số liệu dự báo lưu lượng xe để thực hiện điều 

chỉnh Phương án tài chính của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về Phương án tài chính cho Dự án thành 

phần 1, thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước tại Thông báo số 09/TB-KTNN ngày 16/01/2020 và nội dung thống 

nhất cuộc làm việc giữa Nhà đầu tư, Ngân hàng Vietinbank với lãnh đạo tỉnh Lạng 

Sơn ngày 03/3/2020, cần phải khảo sát, đánh giá, dự báo lưu lượng xe sau khi đưa 

đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng vào khai thác (từ ngày 18/02/2020) làm 

cơ sở điều chỉnh Phương án tài chính. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn cũng như trên toàn quốc đang tập trung ứng phó với dịch bêṇh Covid-19, tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu gặp khó khăn , làm cho lượng 

phương tiện tham gia giao thông trên tuyến giảm mạnh, do đó  việc tổ chức khảo 

sát, đánh giá lưu lượng xe tại thời điểm hiện nay để làm cơ sở dư ̣báo số lươṇg 

phương tiêṇ trong thời gian tới  và sử dụng số liệu đó để điều chỉnh Phương án tài 

chính sẽ không phản ánh sát tình hình thực tế.  

Qua phân tích, thảo luận các cơ quan, đơn vị dư ̣hop̣ thống nhất trước mắt sử 

dụng số liệu lưu lượng xe thực tế qua Trạm Km93+160, Quốc lộ 1 tại thời điểm từ 

tháng 10 đến tháng 12 năm 2019 kết hợp dự báo tăng trưởng (có đối chiếu số liệu 
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của Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn và tham khảo số liệu khảo sát của Công 

ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng A2Z lập tháng 12/2019 đã được Công ty TNHH 

tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải thẩm tra ngày 10/12/2019 trước khi 

đưa đoạn tuyến cao tốc vào khai thác). Về tỷ lệ phân lưu lượng phương tiện giữa 

tuyến Quốc lô ̣ 1 và cao tốc, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với  Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan khảo sát, kiểm tra 

thực tế kể từ thời điểm thu phí tuyến cao tốc (từ ngày  18/02/2020) đến nay, đồng 

thời có tính đến khả năng thu hút phương tiêṇ lưu thông trên tuyến cao tốc trong 

thời gian tới do tiết kiêṃ thời gian và tăng tính hiêụ quả của chủ phương tiêṇ. 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần  BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan cập nhật điều chỉnh Phương án tài 

chính Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; dự 

thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 

Trung ương có giải pháp hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong trường hơp̣ 

dư ̣án bi ̣ thiếu huṭ nguồn vốn. Thời hạn báo cáo trước ngày 25/3/2020. 

3. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phối 

hợp để triển khai công việc đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam 

tỉnh Bắc Giang; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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