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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng tại cuộc họp
Kiểm điểm tiến độ rà soát, tăng cường công tác quản lý
Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ngày 19/11/2021, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN),
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng đã chủ trì cuộc họp Kiểm điểm tiến độ
rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng.
Thành phần tham gia dự họp gồm có đại diện các Vụ: Khoa học công nghệ, Môi
trường và Hợp tác quốc tế (KHCN, MT&HTQT), Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp
chế - Thanh tra; đại diện Cục Quản lý xây dựng đường bộ (QLXD ĐB); đại diện
Ban Quản lý dự án 2 (QLDA2); đại điện Nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không
dừng: Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC); Công ty Cổ phần Giao thông
số Việt Nam (VDTC).
Sau khi nghe đại diện các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng
báo cáo; ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn
Mạnh Thắng kết luận như sau:
Trong thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp, cố gắng
thực hiện các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021
của Bộ GTVT và văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 của
Tổng cục ĐBVN, tuy nhiên tiến độ thực hiện đang chậm so với yêu cầu. Để bảo
đảm tiến độ theo yêu cầu, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện một số
nội dung sau:
1. Vụ KHCN, MT&HTQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện
nhiệm vụ được giao theo tiến độ yêu cầu.
2. Công ty VETC
- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm
vụ được giao bảo đảm hoàn thành tiến độ theo yêu cầu.
- Đối với các điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở, trước mắt đề nghị Công ty
VETC trình cơ quan có thẩm quyền thoả thuận thiết kế, dự toán chi phí và tổng hợp
toàn bộ các nội dung điều chỉnh, bổ sung sau đó trình điều chỉnh, bổ sung thiết kế
cơ sở.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hạng mục phần mềm nội bộ theo quy định trình
Ban QLDA 2 để kiểm tra, rà soát và Tổng cục ĐBVN để thẩm định.
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3. Công ty VDTC
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để khẩn trương hoàn thiện công tác nghiệm
thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định.
- Khẩn trương hoàn thiện các biên bản cần thiết để làm cơ sở đánh giá việc tận
dụng thiết bị trong quá trình triển khai dự án.
4. Ban QLDA2
- Đối với dự án BOO1: Khẩn trương rà soát, kiểm tra hồ sơ dự toán hạng mục
cải tạo hạ tầng tại các trạm thu phí; hoàn thành nghiệm thu KPI các làn thu phí còn
lại; tham gia, hoàn thiện công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn
thành đưa vào sử dụng và thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu, đánh giá chất
lượng công trình xây dựng, báo cáo Tổng cục ĐBVN để phục vụ cho công tác kiểm
tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
- Đối với Dự án BOO2: Phối hợp với Công ty VDTC để hoàn thiện công tác
nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và thực
hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu, đánh giá chất lượng công trình xây dựng, báo
cáo Tổng cục ĐBVN để phục vụ cho công tác kiểm tra công tác nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng theo quy định.
5. Giao Cục QLXD ĐB tham mưu văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả (báo cáo Bộ GTVT) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định
đối với hạng mục cải tạo hạ tầng và đầu tư, xây dựng giá long môn tại các Trạm thu
phí Đèo Cả, Cù Mông, An Dân.
6. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các
nhiệm vụ được giao tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021 của Bộ
GTVT; văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 và văn bản số
8209/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục ĐBVN bảo đảm tiến độ yêu cầu.
Tổng cục ĐBVN thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

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