ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG
Số: 6910

/VPUBND-CNXD

Hòa Bình, ngày 25

tháng 10 năm 2019

V/v chấp thuận phương án giảm giá
dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm
thu phí của Dự án đầu tư xây dựng
đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo,
nâng cấp QL.6 đoạn Xuân Mai-Hòa
Bình theo hình thức BOT

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn;
- Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình,

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 6862/TCĐBVN-TC ngày
16/10/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giảm giá dịch vụ sử
dụng đường bộ tại các trạm thu phí của Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa LạcHòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL.6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo hình thức
BOT (sao gửi kèm),
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương chỉ
đạo như sau:
Giao: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Ủy ban nhân dân
huyện Lương Sơn, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức triển khai thực hiện Công văn số 6862/TCĐBVN-TC ngày 16/10/2019
Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại
các trạm thu phí của Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải
tạo, nâng cấp QL.6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo hình thức BOT; Tổ chức
thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương thu phí dịch
vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho dự án để nhân dân được biết và đồng tình;
Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trạm thu phí, không để mất an ninh, trật tự xã
hội, ách tắc giao thông; Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy
định về an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Báo cáo kết quả
thực hiện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
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Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải,
Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Sở Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Chương;
- Cty TNHH BOT QL.6-HL-HB;
- Chánh VP, PVP (N. Tuấn Anh);
- Lưu: VT, CNXD (TD.15b).
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Nguyễn Tuấn Anh
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