
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-SGTVT 
 

         Nam Định, ngày      tháng     năm 2022 

GIẤY MỜI 
Về việc Kiểm tra, đôn đốc tiến độ  

Công tác lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo  

hình thức điện tử không dừng ETC các làn còn lại 

 tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc  

 

Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 26/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về 

vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/trạm 

thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay; Công văn 

số 3310/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 07/6/2022 của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam về việc Tổ chức thu phí đối với các làn thuần thu phí điện tử không dừng 

tại các trạm thu phí; Văn bản số 399/UBND-VP5 ngày 03/6/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc. 

Sở Giao thông vận tải Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm tra, đôn đốc tiến độ 

công tác lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng ETC các làn còn lại tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc. 

Thành phần: 

- Sở Giao thông vận tải Nam Định (Chủ trì); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định; 

- Sở Tài chính Nam Định; 

- Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

- Công ty cổ phần TASCO; 

- Công ty TNHH MTV TASCO6. 

Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 6 năm 2022 (thứ tư). 

Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 nhà B - Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

Đề nghị Công ty cổ phần TASCO; Công ty TNHH MTV TASCO6 chuẩn bị 

tài liệu báo cáo Hội nghị. 

Kính mời các vị đại biểu về dự đầy đủ để hội nghị đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu:VT, QLCL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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