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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 470. /UBND-KTN 

V/v thu giá dịch vụ sử dụng đường 
bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn tại trạm Km93+160, QL1 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lạng Sơn, ngày  27  tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 585/TTg-CN 
ngày 08/5/2018 về việc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và bổ sung 
đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, đồng ý 
chuyển đổi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông vận tải sang 
UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Văn bản số 
220/2018/CV-BOT BGLS ngày 15/5/2018 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thu 
giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Km93+160, QL1, trên cơ sở ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 173/TTg-CN ngày 02/02/2018 về 
việc triển khai đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án BOT cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến 
như sau: 

1. Đồng ý thời điểm thu giá tại trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ 
Km93+160, trên hợp phần QL1 bắt đầu từ ngày 01/6/2018 và mức thu giá như đề 
xuất của Nhà đầu tư tại Công văn trên, đảm bảo quy định tại Thông tư số 
35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải, tuân thủ hợp 
đồng dự án BOT số 15/HĐ BOT-BGTVT ngày 25/11/2016 và thực hiện việc miễn 
giảm giá trên cơ sở Văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017 của Bộ 
Giao thông vận tải. 

2. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện tổ 
chức hoạt động của trạm thu giá theo đúng quy định; 

3. UBND huyện Hữu Lũng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Công an tỉnh 
và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ: 

- Phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng trong việc rà soát, 
thống nhất phạm vi, phương tiện được miễn giảm giá trên cơ sở Văn bản số 
11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải đối với Trạm 
thu giá Km93+160, QL1 dự án Dự án cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn. 

- Tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch về chủ trương đầu tư dự án 
theo hình thức BOT và các văn bản pháp luật liên quan để nhân dân hiểu rõ mục 
tiêu, ý nghĩa của việc đầu tư và các thông tin của Dự án.  
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- Kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của 
pháp luật đối với những đối tượng kích động, xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự xã 
hội, gây ùn tắc ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
- TT Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT, 
TN&MT, TT&TT, XD; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình;  
- Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
-  Lưu: VT, KTN (VAT). 
 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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