
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 8 năm 2020 

V/v khẩn trương lựa chọn nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí, thương thảo, ký Hợp 

đồng để thực hiện thu phí điện tử 

không dừng cho các trạm thu phí trên 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:   

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

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 8228/BGTVT-ĐTCT ngày 20/8/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

xem xét Báo cáo số 746/BC-BQLDA ngày 21/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh về việc kết quả tổ chức làm việc, thương thảo với đơn vị cung cấp 

dịch vụ thu phí tự động không dừng đối với hợp phần cao tốc - Dự án thành phần 1 

thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức 

hợp đồng BOT, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian hoàn thành công việc ký kết Hợp đồng cung 

cấp dịch vụ theo hình thức tự động không dừng đối với các trạm thu phí trên tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn giữa Nhà đầu tư BOT và Nhà đầu tư BOO đến ngày 

15/9/2020 để các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng thiết bị Front-end 

đã lắp đặt, hạ tầng hiện có của các trạm thu phí, khả năng kết nối và tích hợp với hệ 

thống Back-end của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện Cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền) tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí theo Điều 24 Quyết 

định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng chính phủ và các nội dung 

đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 8228/BGTVT-ĐTCT ngày 

20/8/2020. Đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại văn 

bản số 3178/VP-KT ngày 06/8/2020; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với 

những nội dung vượt thẩm quyền.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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