
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:        /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v xử lý xe ô tô không đủ điều 

kiện nhưng cố tình đi vào làn thu 

phí ETC tại các Trạm thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ 

 

  
 

Kính gửi: 

                       - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; 

       - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

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

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, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành Công văn số 1334/UBND-KT ngày 21/10/2020 chỉ đạo các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai theo đúng quy định.  

Để tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt theo quy định của pháp luật đối 

với các phương tiện vi phạm chưa dán thẻ đầu cuối (thẻ ETC) hoặc đã dán thẻ ETC 

nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

nhưng vẫn cố tình đi vào làn thu phí ETC tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn (05 Trạm thu phí trên hợp phần cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn và 01 Trạm thu phí trên hợp phần nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1 tại Km93+160), 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung  sau: 

 1. Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh 

Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát tại các trạm thu phí; phát hiện xử phạt tại chỗ hoặc xử phạt nguội qua 

trích xuất dữ liệu hình ảnh thu được tại các trạm thu phí đối với các trường hợp vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện chưa gắn thẻ ETC 

hoặc đã gắn thẻ ETC mà số trong tiền tài khoản thu phí không đủ thực hiện giao 

dịch thu phí nhưng vẫn cố tình đi vào cửa thu phí điện tử không dừng, gây cản trở 

giao thông tại các trạm thu phí. 

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tổ chức phân làn, phân 

luồng điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí, 

đồng thời cung cấp trích xuất dữ liệu hình ảnh thu được tại các trạm thu phí cho lực 

lượng cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử phạt vi phạm theo đúng quy định của 

pháp luật.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT, Bộ CA (b/c); 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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