
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:         /BGTVT-ĐTCT 

V/v miễn giảm phí và cách xác định tải 

trọng phương tiện để thực hiện việc thu 

phí tại trạm Km193+160, QL1 và cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 
      Kính gửi  

 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

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

  

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 419/UBND-KT 

ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn đối tượng 

được hưởng miễn, giảm phí và cách xác định tải trọng phương tiện để thực hiện 

phân loại phương tiện chịu phí. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại 

Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ GTVT quy định về tổ 

chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của CQNNCTQ ký kết và thực hiện Hợp đồng 

các dự án theo hình thức PPP và văn bản số 3221/BGTVT-TC ngày 13/4/2021 

của Bộ GTVT về cơ sở phân loại xe để xác định mức giá dịch vụ sử dụng đường 

bộ phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ 

phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn trong xử lý các tồn tại, bất cập trong quá trình 

tổ chức quản lý thu phí tại trạm Km93+160, Quốc lộ 1 và trên tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn đảm bảo tuân thủ quy định Hợp đồng BOT đã ký và quy định 

pháp luật. 

(Sao gửi kèm theo văn bản số 419/UBND-KT ngày 05/4/2021) 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, ĐTCT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

Lê Đình Thọ 
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