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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - 

Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - 

Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT được 

chuyển đổi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo Văn bản số 585/TTg-CN ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. Dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, trong đó: hợp phần tăng 

cường Quốc lộ 1 (chiều dài 104,7 km) hoàn thành tháng 3/2018, bắt đầu thu phí từ 

01/6/2018; hợp phần cao tốc đoạn Km45+100 - Km108+500 (chiều dài 64,56km) đưa 

vào vận hành khai thác từ ngày 15/01/2020 và chính thức thu phí từ ngày 18/02/2020.  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang xem xét phương án tổ chức 

hoạt động và dự toán chi phí quản lý thu phí của trạm thu phí thuộc Dự án tuyến cao 

tốc Bắc Giang -Lạng Sơn do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn trình. Tuy 

nhiên công tác lập dự toán hoạt động của các trạm thu phí chưa có văn bản hướng dẫn 

cụ thể; mặt khác tại khoản 40.5, Điều 40 Hợp đồng BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT 

ngày 25/11/2016 ký giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải) 

với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án có quy định: 

“ 40.5 Chi phí quản lý, tổ chức thu phí: 

(a) Nội dung công tác quản lý chi phí tổ chức thu phí tuân thủ các nội dung tại 

Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Mức chi phí quản lý thu phí theo phương án tài chính 

của Hợp đồng.  

(b) Chi phí tổ chức quản lý thu phí gồm các khoản chi thường xuyên và không 

thường xuyên theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản 

thay thế (nếu có). Trước mắt chi phí xác định trong Hợp đồng này được tạm xác định 

như phương án tài chính tại Phụ lục 2 của Hợp đồng. Chi phí chính thức ở các năm 

đưa vào khai thác sẽ được xác định bằng dự toán chi tiết do Nhà đầu tư, Doanh 

nghiệp dự án trình Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị được Bộ Giao thông 

vận tải ủy quyền, giao nhiệm vụ chấp thuận.”. 

Tại Phụ lục số 2 của Hợp đồng chưa có quy định cụ thể “chi phí quản lý, tổ 

chức thu phí”. 

Tại khoản 4, mục IV Phụ lục số 2 của Hợp đồng chỉ quy định nội dung về “Chi 

phí quản lý vận hành dự án” cụ thể: năm gốc 2019 có giá trị là 50 tỷ đồng; các năm 

tiếp theo tăng 6% so với năm trước. 
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Theo Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử đường bộ hoàn vốn đầu tư 

xây dựng đường bộ có quy định: 

“Điều 8. Quản lý, sử dụng phí và hạch toán 

Số tiền thu được là doanh thu hoạt động của đơn vị. Đơn vị thu sẽ có nghĩa vụ 

kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện quản lý, 

sử dụng và hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.” 

 Như vậy, chi phí cho hoạt động tổ chức thu phí là do doanh nghiệp tự hạch toán 

trong hoạt động chung của đơn vị theo quy định của pháp luật và Thông tư số 

159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính không quy định các nội dung 

về “Chi phí tổ chức quản lý thu phí gồm các khoản chi thường xuyên và không 

thường xuyên” như nêu tại điểm b, khoản 40.5, Điều 40 của Hợp đồng BOT số 

15/HĐ.BOT-BGTVT. 

Từ những vướng mắc trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao 

thông vận tải xem xét hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

1. “Chi phí quản lý, tổ chức thu phí” quy định tại điểm b, khoản 40.5, Điều 40 

của Hợp đồng BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT tương ứng với khoản mục nào tại Phụ 

lục số 2 của Hợp đồng BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT. 

2. Hướng dẫn việc lập dự toán chi tiết “Chi phí quản lý, tổ chức thu phí” theo 

quy định tại điểm b, khoản 40.5, Điều 40 của Hợp đồng BOT số 15/HĐ.BOT-

BGTVT. 

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện điểm b, khoản 40.5, Điều 40 của Hợp đồng 

BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 

14/11/2013 của Bộ Tài chính. 

4. Hướng dẫn thực hiện chi phí tại khoản 4, mục IV Phụ lục số 2 của Hợp đồng 

BOT số 15/HĐ.BOT-BGTVT về “Chi phí quản lý vận hành dự án”. 

5. Hướng dẫn việc xác định tổ chức bộ máy của trạm thu phí đối với hình thức 

thu phí kín như đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng được tính là một trạm thu 

phí hay mỗi cửa ra là một trạm độc lập. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem 

xét, sớm hướng dẫn để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang-Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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