
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v phúc đáp kiến nghị của Công 

ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 

Sơn về lựa chọn nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ 

theo hình thức điện tử không dừng 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
 

Xem xét nội dung Công văn số 975/2020/CV-BOT BGLS ngày 23/10/2020 

của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện thu 

phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn và đảm bảo phương án tài chính theo hợp đồng của Dự án, 

UBND tỉnh Lạng Sơn phúc đáp như sau: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 

16/10/2020 về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo 

hình thức tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Nhà cung cấp dịch vụ ETC trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được lựa 

chọn thông qua hình thức đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch 

trong quá trình lựa chọn; giá trúng thầu theo giá dự thầu của đơn vị đề nghị 

trúng thầu. 

2. Phần chi phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ ETC được cập nhật, bổ sung 

vào phương án tài chính của dự án. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không bố 

trí thêm kinh phí đề bù phần chênh lệch như đề xuất của Công ty cổ phần BOT 

Bắc Giang - Lạng Sơn. 

3. Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn đảm bảo tiến độ chậm nhất đến ngày 20/12/2020 phải chính thức chuyển 

sang thu phí theo hình thức tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; 

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

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
 


		2020-11-09T07:59:01+0700


		2020-11-09T16:05:28+0700


		2020-11-09T16:05:28+0700


		2020-11-09T16:05:28+0700




