
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KT&HT Hữu Lũng, ngày      tháng 02 năm 2022 

V/v thực hiện xét hồ sơ phương 
tiện được miễn, giảm phí sử dụng 

đường bộ tại trạm thu phí 
km93+160, Quốc lộ 1.  

 

 
Kính gửi:      

- Các phòng, ban ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã: Đồng Tiến, Minh Hòa, Hồ Sơn, 

Hòa Thắng, Minh Tiến, Vân Nham, Nhật Tiến, 
Minh Sơn, Sơn Hà, Đồng Tân và UBND thị trấn 

Hữu Lũng. 
 

Thực hiện Công văn số 326/SGTVT-VTPTNL ngày 28/01/2022 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn Quy trình thực hiện xét hồ sơ 
phương tiện được miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí km93+160 

Quốc lộ 1. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung 
như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối 

tượng được miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí km93+160 Quốc 
lộ 1 thực hiện theo Công văn số 326/SGTVT-VTPTNL ngày 28/01/2022 của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

2. Quy trình thực hiện xét hồ sơ phương tiện được miễn, giảm phí sử dụng 

đường bộ tại Trạm thu phí km93+160, Quốc lộ 1 được thực hiện theo Hướng dẫn 
tại Công văn số 326/SGTVT-VTPTNL ngày 28/01/2022 của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Lạng Sơn. 

(Gửi kèm theo Công văn số 326/SGTVT-VTPTNL ngày 28/01/2022 và các 
mẫu đơn)  

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 
đạo, triển khai và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Thị Hạnh 

 


		2022-02-14T09:26:51+0700


		2022-02-15T11:12:39+0700


		2022-02-15T11:12:39+0700


		2022-02-15T11:12:39+0700




