
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:            /BGTVT-TC Hà Nội, ngày     tháng       năm 2021 
V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 

15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch 

vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do 

Bộ GTVT quản lý 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

 - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

 - Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; 

 - Các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT. 

 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao 

thông vận tải (Bộ GTVT) đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 (Thông tư số 35) và 

Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 (Thông tư số 60) của Bộ 

GTVT quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý để phù hợp với thực 

tiễn như kiến nghị, đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tờ trình số 

86/TTr-TCĐBVN và các hồ sơ, tài liệu có liên quan) với một số nội dung chính 

như sau: 

1. Điều chỉnh lại căn cứ phân loại xe để xác định mức giá dịch vụ sử dụng 

đường bộ: 

- Tại phụ lục biểu giá tối đa ban hành kèm theo các Thông tư số 35 và 

Thông tư số 60 của Bộ Giao thông vận tải quy định tải trọng của từng phương 

tiện áp dụng mệnh giá là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hoá), căn cứ vào 

Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Tuy nhiên, ngày 16/6/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 

58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó quy định Mẫu Chứng nhận 

đăng ký xe ô tô không bao gồm thông tin về tải trọng theo thiết kế. 

Điều này sẽ dẫn đến bất cập: các trạm thu phí sẽ không có thông tin về tải 

trọng thiết kế ghi trên Chứng nhận đăng ký xe ô tô (đối với các phương tiện 

được cấp biển số mới) làm cơ sở phân loại xe để xác định mức giá theo quy định 

tại Thông tư số 35 và Thông tư số 60. 

Về nội dung này, một số Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã có đề nghị 

hướng dẫn phương án xử lý (Công ty TNHH thu phí tự động không dừng có văn 
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bản số 72/VETC-KD ngày 21/1/2021; Công CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam 

có văn bản số 014/2021/CV-BBĐ-TTP ngày 21/1/2021). 

2. Trong quá trình thực hiện, Thông tư số 35 và Thông tư số 60 nảy sinh 

một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh:  

- Biểu giá tối đa chưa bao gồm ô tô chuyên dùng; cụm từ “ghế ngồi” 

không phù hợp với xe chở người giường nằm;  

- Loại phương tiện “xe chở hàng bằng container 20 feet” và “xe chở hàng 

bằng container 40 feet” không phù hợp với hình thức thu phí tự động không 

dừng.  

- Đối với các loại xe chuyên dùng: Máy kéo, ô tô bơm bê tông… chưa có 

thông tin về tải trọng theo thiết kế. 

3. Một số Doanh nghiệp có ý kiến đề nghị tính phí theo khối lượng hàng 

hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Công ty TNHH MTV Huy Liệu; 

Công ty cổ phần kinh doanh than và xây dựng Hà Nội). 

4. Một số nội dung, thuật ngữ Thông tư số 35 và Thông tư số 60 không 

phù hợp với hình thức thu phí điện tử tự động không dừng. 

5. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2021/TT-BTC thay thế Thông 

tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, trong đó nêu rõ quy định về vé 

"phí đường bộ toàn quốc" sẽ hết hiệu lực khi Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 35 nên Thông tư này cần bổ sung quy định về vé "phí 

đường bộ toàn quốc".  

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan nghiên cứu cho ý kiến đóng góp 

về nội dung của dự thảo Thông tư. Ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư xin gửi 

văn bản đến Bộ GTVT trước ngày 01/10/2021 để tổng hợp, xử lý theo quy định. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia góp ý được 

hiểu rằng thống nhất với nội dung dự thảo thông tư. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp./.  

(Gửi kèm dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ: Pháp chế; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Lưu: VT, TC (LNQ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

Lê Anh Tuấn 
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