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THÔNG BÁO

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về
tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng
Ngày 27/9/2021, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Tổng
cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp liên quan đến tăng cường công
tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng. Thành phần tham dự
cuộc họp gồm có: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng; Đại diện các Vụ:
KHCN,MT&HTQT, KHĐT, TC, PCTT; đại diện Cục Quản lý XDĐB; Đại diện
Ban QLDA2, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC) và Công ty
TNHH Giao thông số Việt Nam (Công ty VDTC).
Sau khi nghe đại diện Vụ KHCN, MT&HTQT báo cáo dự thảo văn bản giao
nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số
9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021 về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí
sử dụng đường bộ không dừng; Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị: Ban QLDA2,
Công ty VETC và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Tổng cục trưởng kết
luận như sau:
1. Để đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số
9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021, giao Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh
Thắng chủ trì, các Vụ tham mưu của Tổng cục ĐBVN và các đơn vị liên quan phối
hợp, rà soát và báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng tuần;
2. Giao Vụ KHCN, MT&HTQT tham mưu dự thảo trình Lãnh đạo Tổng cục
ĐBVN ký văn bản giao nhiệm vụ kèm thời hạn để các đơn vị chủ động thực hiện
đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT;
3. Đề nghị Công ty VETC và Công ty VDTC thực hiện các nội dung sau:
- Kiểm tra, rà soát lại các quy định pháp lý, hồ sơ và các tài liệu liên quan
của dự án BOO1, BOO2 để hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công. (Lưu ý các Công ty rà
soát kỹ đơn giá thiết bị, phần mềm…cần thiết có thể thuê tư vấn thẩm định giá có
đủ tư cách pháp nhân, năng lực theo quy định pháp luật để xác định lại giá các hạng
mục);
- Công ty VETC xây dựng kế hoạch chi tiết kèm theo tiến độ thực hiện đối
với các nội dung còn tồn tại theo ý kiến tại các văn bản thẩm định của cơ quan
chuyên môn về xây dựng. Báo cáo Tổng cục ĐBVN trước ngày 30/9/2012;
- Công ty VDTC rà soát, xây dựng dự thảo phụ lục hợp đồng đối với các nội
dung cần điều chỉnh của dự án BOO2; phối hợp với Tổng cục ĐBVN để thương
thảo, ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.
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Thừa lệnh Tổng cục trưởng, Vụ Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn
vị liên quan biết và thực hiện./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN,MT&HTQT.

Nguyễn Hải Vinh
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