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

______________________ 
 

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Số: 596 /SGTVT-QLVTPT&NL  

V/v triển khai kế hoạch rà soát 
chấp thuận kích hoạt lại phương 

tiện được hưởng chế độ miễn giảm 
phí sử dụng đường bộ tại Trạm 

Km93+160, QL1  

                  Lạng Sơn, ngày 09  tháng  3  năm  2022 

        
     Kính gửi:  

- UBND các huyện: Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Lạng Giang,        
Yên Thế, Lục Nam (tỉnh Bắc Giang);               

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

  

 Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 56/CV-XNQLVH ngày 
02/03/2022 của Xí nghiệp Quản lý vận hành Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn về 
Kế hoạch rà soát chấp thuận kích hoạt lại các phương tiện đã được hưởng chế độ miễn 
giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, QL1;  

 Căn cứ Công văn số 340/UBND-KTN ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc cập nhật, hủy kích hoạt miễn, giảm phí đối với các phương tiện 
không đủ điều kiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km 
93+160, QL1; Thông báo số 224/TB-SGTVT ngày 18/01/2022 của Sở GTVT 
Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc Kết luận cuộc họp rà soát, 
điều chỉnh đối tượng miễn, giảm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi qua Trạm 
thu phí Km 93+160, QL1; Công văn số 326/SGTVT-VTPT&NL ngày 28/01/2022 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn Quy trình thực hiện 
xét hồ sơ phương tiện được miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km 
93+160, QL1;  

 Để tăng cường sự quản lý đối với các phương tiện thuộc diện miễn giảm phí 
sử dụng đường bộ, tránh việc một số đối tượng lợi dụng kẽ hở trong các quy định 
để trục lợi chính sách, chế độ miễn giảm của nhà nước khi đi qua Trạm thu phí; Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 
dung như sau: 

 1. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo triển 
khai Kế hoạch rà soát chấp thuận kích hoạt lại các phương tiện đã được hưởng chế 
độ miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km 93+160, QL1;  

 2. UBND các huyện: Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Lạng Giang, Yên Thế, Lục 
Nam (tỉnh Bắc Giang) chỉ đạo UBND các xã trong vùng được miễn giảm: 

 - Ra thông báo, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức thuộc diện miễn giảm 
trong địa bàn về Kế hoạch và lộ trình rà soát chấp thuận kích hoạt lại các phương 



tiện đã được hưởng chế độ miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km 
93+160, QL1 (có gửi kèm Văn bản số 56/CV-XNQLVH) 

 - Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 326/SGTVT-VTPTNL về việc Hướng 
dẫn Quy trình thực hiện xét hồ sơ phương tiện được miễn, giảm phí sử dụng đường 
bộ tại Trạm thu phí Km93+160, QL1; 

 3. Giao phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người Lái: 

  - Chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát công tác triển 
khai kế hoạch rà soát, chấp thuận kích hoạt lại các phương tiện đủ điều kiện hưởng 
chế độ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ. 

 - Hủy kích hoạt đối với những phương tiện không cập nhật hồ sơ, hồ sơ 
không đủ điều kiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ trong đợt rà soát. 

 - Tổng hợp báo cáo kịp thời và đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.  

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

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 
- Sở GTVT tỉnh Bắc Giang; 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- P. QLVTPT&NL; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu VT.                                                                                    

                                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
 


