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Số:           /UBND-KTN 

V/v cập nhật, hủy kích hoạt m  n, 

   m phí đố  vớ  các phươn  t ện 

khôn  đủ đ ều k ện m  n,    m phí 

sử dụn  đườn  bộ tạ  Trạm thu phí 

Km93+160 QL1 và tăn  cườn  

côn  tác qu n lý, vận hành thu phí 

tự độn  khôn  dừn   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính  ử :   

- Sở G ao thôn  vận t  ; 

- Công ty CP BOT Bắc G an  - Lạn  Sơn; 

- Côn  ty TNHH thu phí tự độn  VETC. 
 

Xem xét Côn  văn số 776/SGTVT-VTPTNL ngày 01/4/2020 của Sở G ao 

thôn  vận t   Lạn  Sơn về v ệc rà soát hồ sơ phươn  t ện được m  n,    m phí sử 

dụn  đườn  bộ tạ  Trạm Km93+160 Quốc lộ 1, UBND tỉnh Lạn  Sơn chỉ đạo như 

sau: 

1. Trên cơ sở kết qu  số l ệu rà soát hồ sơ phươn  t ện được m  n,    m phí 

sử dụn  đườn  bộ tạ  Trạm Km93+160 Quốc lộ 1 kèm theo Côn  văn số 

776/SGTVT-VTPTNL ngày 01/4/2020 của Sở G ao thôn  vận t  , yêu cầu Công ty 

Cổ phần BOT Bắc G an  - Lạn  Sơn khẩn trươn  thực h ện một số nộ  dun  sau: 

- Thông báo đến chủ phươn  t ện, hủy kích hoạt m  n,    m phí đố  vớ  các 

phươn  t ện khôn  đủ đ ều k ện hưởn  chế độ m  n,    m phí sử dụn  đườn  bộ 

tạ  Trạm Km93+160 Quốc lộ 1 (phươn  t ện th ếu hồ sơ lưu tạ  Trạm hoặc hồ sơ 

phươn  t ện khôn  hợp lệ) kể từ n ày 15/4/2020; chỉ kích hoạt m  n,    m phí đố  

vớ  các trườn  hợp có hồ sơ đủ đ ều k ện theo quy định và có hồ sơ lưu tạ  Trạm 

thu phí. Lưu ý tron  thôn  báo hủy kích hoạt m  n,    m phí sử dụn  đườn  bộ  ử  

đến chủ phươn  t ện cần nêu rõ lý do, thành phần hồ sơ còn th ếu, khôn  hợp lệ để 

b o đ m tính côn  kha , m nh bạch, côn  bằn    ữa các đố  tượn  thu phí. Sau kh  

nhận được thôn  báo, nếu các trườn  hợp chủ phươn  t ện bị hủy kích hoạt m  n, 

   m phí hoàn th ện được hồ sơ b o đ m theo quy định th  t ếp tục được m  n, 

   m phí sử dụn  đườn  bộ. 

- Tổ chức hoạt độn  của Trạm thu phí đ m b o tuân thủ theo đún  quy định 

của pháp luật và các quy định tạ  Thôn  tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 

30/12/2016 của Bộ G ao thôn  vận t  ; cập nhật, báo cáo định kỳ  ử  Sở G ao 

thôn  vận t   Lạn  Sơn về các phươn  t ện m  n,    m phí sử dụn  đườn  bộ đan  

qu n lý tạ  cơ sở dữ l ệu của Trạm thu phí. 
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- Phố  hợp vớ  Côn  ty TNHH thu phí tự độn  VETC để thực h ện tốt côn  

tác qu n lý, thu phí sử dụn  dịch vụ đườn  bộ theo h nh thức tự độn  khôn  dừn  

theo Hợp đồn  các bên đã ký, đ m b o quyền lợ  và thuận t ện cho n ườ  dân sử 

dụn  dịch vụ thu phí tự độn  khôn  dừn  kh  lưu thôn  qua Trạm thu phí. 

2. Côn  ty TNHH thu phí tự độn  VETC thực h ện đầy đủ trách nh ệm quy 

định tạ  Hợp đồn  số 42/2019/HDDV/BGLS-VETC về cun  cấp dịch vụ theo h nh 

thức tự độn  khôn  dừn  đã ký vớ  Công ty cổ phần BOT Bắc G an  - Lạn  Sơn; 

thườn  xuyên cập nhật, báo cáo Sở G ao thôn  vận t   Lạn  Sơn về t nh h nh, kết 

qu  thực h ện côn  tác qu n lý, thu phí tự độn  khôn  dừn  tạ  Trạm thu phí 

Km93+160 Quốc lộ 1.  

3. Sở G ao thôn  vận t   tăn  cườn  thực h ện chức năn  qu n lý nhà nước 

về tổ chức và hoạt độn  của Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1 và Trạm thu phí 

trên hợp phần cao tốc (đoạn Km45+100-Km108+500m); kịp thờ  báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh      quyết các khó khăn, vướn  mắc vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Bộ G ao thôn  vận t  ; 

- UBND tỉnh Bắc G an ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Côn  an tỉnh Lạn  Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũn  tỉnh Lạn  Sơn; 

- UBND các huyện Lạn  G an , Yên Thế, Lục 

Nam tỉnh Bắc G an ; 

- Ban Qu n lý ĐTXD tỉnh Lạn  Sơn; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

-Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
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