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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc do 

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 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 19/2020/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự 

động không dừng; 

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư; 

Căn cứ Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo 

hình thức điện tử không dừng; 

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại 

văn bản số 1537/VEC-QLKT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai lắp đặt hệ 

thống thu phí điện tử không dừng cho các tuyến cao tốc do VEC quản lý;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Triển khai thu phí điện tử không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao 

tốc do Tổng công ty phát triển Đường cao tốc Việt Nam quản lý từ ngày 9 giờ 00 phút 

ngày 01/8/2022, bao gồm: cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - 

Dầu Giây. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện các 
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thủ tục theo quy định pháp luật trước khi thực hiện; tổ chức triển khai bảo đảm tiến 

độ, đồng bộ, kết nối, liên thông và trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí. 

- Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan chỉ đạo triển khai thực hiện; 

phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí và các cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện 

bảo đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối, liên thông và trật tự an toàn giao thông tại trạm 

thu phí. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Đối 

tác công tư, Khoa học Công nghệ, Tài chính, An toàn giao thông; Cục trưởng Cục 

Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; các Nhà cung cấp dịch 

vụ thu phí và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ủy ban QLVNN tại DN (phối hợp chỉ đạo); 

- Cục CSGT; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hà Nam, 

Ninh Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên 

Bái, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

và Đồng Nai;  

- Lưu VT, ĐTCT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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