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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động
không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 và Dự án
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT);
Trên cơ sở yêu cầu về công tác quản lý và đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ
Giao thông vận tải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không
dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn qu c, giai đoạn 1 và Dự án thu phí dịch vụ
sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2.
Thời kỳ kiểm tra: Từ khi triển khai Dự án đến thời điểm kiểm tra.
Thời hạn kiểm tra: 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, Thanh tra
Bộ, Trưởng đoàn;
2. Bà Trần T Hương - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ, Phó trưởng đoàn;
3. Ông Bùi Đức Danh - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ, Thành viên;
4. Ông Trần Qu c Phòng - Phó trưởng Phòng QLXD 1, Cục QLXD & CLCTGT,
Thành viên;
5. Bà Bùi Thị Cẩm Tú - Chuyên viên chính, Vụ Khoa học - công nghệ, Thành viên;
6. Ông Ngô Đại Thắng - Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Phần mềm, Trung tâm
Công nghệ thông tin, Thành viên.

Điều 3. Giao ông Lê Văn Doãn, Phó Chánh Thanh tra Bộ phê duyệt Kế hoạch kiểm
tra, chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Quyết định
việc gia hạn thời gian kiểm tra theo đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra; xử lý hoặc trình
Lãnh đạo Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.
Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 2, Điều 3, Ban Quản lý dự án 2 và các cơ quan,
đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Vụ KHCN (để thực hiện);
- Cục QLXD&CLCTGT (để thực hiện);
- Trung tâm CNTT (để thực hiện);
- Ban QLDA 2 (để thực hiện);
- Nhà đầu tư, DNDA Dự án thu phí tự động không dừng
BOO1, BOO2 (do Ban QLDA 2 gửi);
- Lưu VT, TTr (PHC 5bản).
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