
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

V/v đề xuất tổ chức thực hiện thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo 

hình thức tự động không dừng đối 

với các trạm thu phí trên tuyến cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

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

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức tự động không dừng, trong đó yêu cầu tiến độ chuyển sang thu phí điện tử 

không dừng đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, 

chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh và Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn liên hệ, làm việc với 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để nắm bắt đầy đủ thông tin cụ thể về tình hình 

thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư dự án thu phí tự động giai đoạn 2 - Dự án BOO2 do 

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức ký hợp đồng cung 

cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư BOT với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ 

Giao thông vận tải lựa chọn, nhằm khẩn trương thực hiện việc thu phí điện tử 

không dừng cho các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đảm 

bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn 

thành, báo cáo kết quả làm việc và đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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