
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

______________________ 
 

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Số: 516 /SGTVT-QLVT, PT&NL 

V/v tiếp tục triển khai dán thẻ thu 
phí sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng  

                  Lạng Sơn, ngày 28 tháng  02  năm  2022 

        
Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đăng kiểm XCG Lạng Sơn; 

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

- Công ty TNHH Thu phí điện tử VETC; 

- Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
 

 Thực hiện Văn bản số 246/VP-KT ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lạng sơn về việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch 
vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí 
trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1. 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 3896/SGTVT-
QLVT,PT&NL ngày 03/12/2021 và công văn số 252/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 
20/01/2022 về việc đôn đốc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai hệ 
thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.  

 Để đạt lộ trình theo yêu cầu của UBND tỉnh Lạng Sơn và của Chính phủ 
giao, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan 
tiếp tục phối hợp triển khai tuyên truyền, thực hiện dán thẻ thu phí sử dụng dịch vụ 
đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và thực hiện việc lắp đặt các làn thu 
phí còn lại đối với tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn 
và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 
01 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy theo quy định và báo cáo tình hình 
triển khai thực hiện gửi về Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn trước ngày 25/03/2022 để 
làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh. 

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các các đơn vị quan tâm triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Đài PT&TH tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- P. QLVTPTNL, TTGT, VP; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu VT.                                                                                    

                                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
 


