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TỈNH LẠNG SƠN 

   

Số:           /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v liên quan đến xử lý các phương 

tiện không đủ điều kiện miễn giảm 

phí sử dụng đường bộ qua Trạm thu 

phí Km93+160/QL1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

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

Xem xét Báo cáo số 736/BC-SGTVT ngày 29/3/2021 của Sở Giao thông 

vận tải về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bắc Giang - Lạng Sơn, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải: 

- Chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: 

+ Rà soát, thông báo bằng văn bản đến chủ của các phương tiện đang sử 

dụng hợp đồng mua bán phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển 

phương tiện về địa bàn quản lý thuộc vùng được hưởng miễn, giảm và nộp hồ sơ 

xin miễn, giảm theo quy định xong trước ngày 30/4/2021. Kể từ ngày 

01/5/2021 sẽ hủy kích hoạt đối với các phương tiện không thực hiện theo quy 

định. 

+ Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thuộc phạm vi miễn, giảm phí 

sử dụng đường bộ qua Trạm thu phí Km93+160/QL1 tổ chức tuyên truyền và 

thông báo bằng văn bản tới các tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận 

tải đang được kích hoạt hưởng miễn, giảm thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký xe theo lộ trình quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 

16/06/2020 của Bộ Công an. Sau ngày 31/12/2021, những phương tiện không 

thực hiện chuyển đổi theo quy định sẽ bị hủy kích hoạt miễn, giảm phí sử dụng 

đường bộ qua Trạm thu phí Km93+160/QL1. 

- Chủ động sửa đổi, điều chỉnh văn bản hướng dẫn các huyện, Trạm thu 

phí Km93+160/QL1 và chủ sở hữu phương tiện triển khai, thực hiện quy trình 

xét duyệt hồ sơ, thành phần hồ sơ đối các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương 

tiện có nhu cầu đề nghị xét miễn, giảm lần đầu cũng như hoàn thiện lại hồ sơ để 

được hưởng chế độ miễn, giảm khi qua Trạm thu phí Km93+160/QL1 đảm bảo 

chặt chẽ đúng đối tượng và đơn giản hóa các bước thực hiện. 

2. Giao Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

UBND huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), UBND các huyện: Lục Nam, Lạng 

Giang, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ 

chức, cá nhân có phương tiện trong vùng miễn giảm dưới hình thức loa phát 

thanh, băng rôn, phát tờ rơi tại các trạm thu phí thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc 
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Giang - Lạng Sơn, công khai danh sách và thông báo bằng văn bản về việc hủy 

chấp thuận kích hoạt kể từ ngày 01/5/2021 tới các tổ chức, cá nhân có các 

phương tiện đang được kích hoạt miễn, giảm sử dụng hợp đồng mua bán nhưng 

đến hết ngày 30/4/2021 chưa làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển phương 

tiện về địa bàn quản lý thuộc vùng được hưởng miễn, giảm theo quy định. 

3. Giao Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông Công an 

tỉnh, Công an huyện Hữu Lũng tiếp tục tăng cường phối hợp với Công ty cổ 

phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn trong công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh 

trật tự, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí. 

- Có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực 

hiện nghiêm quy định về làm thủ tục cấp đăng ký, biển số khi mua, được điều 

chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA 

ngày 16/06/2020 của Bộ Công an./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng (Lạng Sơn),  

 Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang (Bắc Giang); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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