
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
ơ 

V/v tăng cường tuyên truyền và triển 

khai thực hiện bán vé tháng, vé quý 

dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công ty TNHH Thu phí điện tử VETC;  

- Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 149/TCĐBVN-TC ngày 12/01/2021 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công tác tuyên truyền và thực hiện bán 

vé tháng, vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

Sau khi xem xét, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp, tăng cường phổ biến, tuyên 

truyền về dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo ý 

kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn trên và chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại các văn bản: số 1334/UBND-KT ngày 21/10/2020, số 1058/UBND-KT 

ngày 20/11/2020, số 1635/UBND-KT ngày 14/12/2020. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Thu phí điện tử VETC, Công ty cổ 

phần Giao thông số Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn thực hiện bán vé tháng và vé quý điện tử không dừng cho các phương 

tiện theo quy định; khẩn trương khắc phục các nội dung còn tồn tại, bất cập trong 

triển khai hoạt động thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Quốc lộ 1a. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

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

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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