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THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại cuộc họp về triển khai thu
phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cầu Bến Thủy,
Hoàng Mai và Yên Lệnh
Ngày 06/10/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã
chủ trì cuộc họp về công tác triển khai thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí
cầu Bến Thủy, Hoàng Mai và Yên Lệnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên
viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Đối tác công tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng cục
Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA2, Công ty Cổ phần tập đoàn CIENCO4, Tổng công
ty 319 và Công ty TNHH thu phí tự động VETC.
Sau khi nghe các Nhà đầu tư BOT và Nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tình hình
triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cầu Bến Thủy,
Hoàng Mai và Yên Lệnh; ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kết
luận như sau:
Bộ GTVT trân trọng và ghi nhận tinh thần trách nhiệm và hợp tác tích cực của
của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai chủ trương thu phí điện tử không
dừng tại các trạm thu phí cầu Bến Thủy, Hoàng Mai và Yên Lệnh. Bên cạnh những kết
quả bước đầu đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong đầu tư, quản lý, vận
hành hệ thống cần tiếp tục được khắc phục để phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống, trong
đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ GTVT Thông tư ban hành Định mức công tác
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ GTVT
quản lý (Thông tư về Định mức công tác quản lý thu phí).
- Phối hợp Ban QLDA2, Công ty TNHH thu phí tự động VETC và các cơ quan
đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, đưa các cửa thu phí
điện tử không dừng đã lắp đặt vào vận hành khai thác theo quy định; hoàn thành trước
ngày 15/11/2021.
- Giám sát, đôn đốc các Nhà đầu tư và Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đúng chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc triển khai
thu phí không dừng tại tất cả các cửa của trạm thu phí và duy trì mỗi trạm thu phí chỉ
do 1 đơn vị vận hành.
- Chỉ đạo Công ty TNHH thu phí tự động VETC và các cơ quan đơn vị có liên
quan khẩn trương khắc phục các lỗi trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử
không dừng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và Hợp đồng dự án.
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2. Vụ Đối tác công tư
Phối hợp, hỗ trợ các Nhà đầu tư và Nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình đàm
phán, ký kết Hợp đồng dịch vụ về thu phí không dừng; hoàn thành trước 31/10/2021.
3. Vụ Khoa học Công nghệ
Trên cơ sở Thông tư về Định mức công tác quản lý thu phí do Tổng cục Đường
bộ Việt Nam xây dựng, chủ trì rà soát, thẩm định trình Bộ GTVT ban hành làm cơ sở
triển khai áp dụng.
4. Ban Quản lý dự án 2
Phối hợp, đôn đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương hoàn thiện
các thủ tục nghiệm thu, đưa các cửa thu phí điện tử không dừng đã lắp đặt vào vận
hành khai thác theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/11/2021.
5. Các Nhà đầu tư và Nhà cung cấp dịch vụ
- Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương hoàn thiện các thủ tục
nghiệm thu, đưa các cửa thu phí điện tử không dừng đã lắp đặt vào vận hành khai thác
theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/11/2021.
- Khẩn trương hoàn thành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng dịch vụ làm cơ sở triển
khai; hoàn thành trước ngày 31/10/2021.
- Tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí, đảm bảo kết nối, liên thông, tuân thủ
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày
17/6/2020; khắc phục các lỗi trong quá trình vận hành hệ thống đảm bảo tuân thủ yêu
cầu kỹ thuật và Hợp đồng dự án.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan
để phối hợp, triển khai thực hiện./.
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