
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v sử dụng dịch vụ thu phí  

đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hôị Doanh nghiêp̣ tỉnh Laṇg Sơn; 

- Hiêp̣ hôị Vâṇ tải ô tô tỉnh Laṇg Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 11460/BGTVT-ĐTCT ngày 13/11/2020 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu của Bộ 

Giao thông vận tải tại Công văn số 11460/BGTVT-ĐTCT ngày 13/11/2020 (sao 

gửi kèm theo); đồng thời thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 

1334/UBND-KT ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh 

tiến độ triển khai và tăng cường sử duṇg dic̣h vu ̣thu phí đường bô ̣theo hình thức 

điện tử không dừng. 

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện 

nhiệm vụ tại mục 4 Công văn số 1334/UBND-KT ngày 21/10/2020 của UBND 

tỉnh về hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

theo hình thức điện tử không dừng để bảo đảm thuận lợi trong quá trình tổ chức 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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