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Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-BGTVT ngày 16/1/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về việc
chuyển giao nguyên trạng toàn bộ 2 trạm thu phí Quốc lộ 5 cho Tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) thu phí để hỗ trợ nguồn kinh phí cho dự án Đường ô tô cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng.

      

Ngày 19/1/2009, tại Trạm thu phí số 1 (Hưng Yên), Vidifi và Công ty Quản lý và sửa chữa đường
bộ 240 (Cục Đường bộ, Bộ GTVT) đã tổ chức lễ bàn giao Trạm thu phí số 1 và 2 quốc lộ 5.

  

Đây là bước cụ thể hoá chủ trương của Chính phủ trong công tác triển khai xây dựng đường ô tô
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức BOT đã được Cục Đường bộ Việt Nam (đơn vị được
Bộ GTVT uỷ quyền) và Vidifi ký kết tại Hợp đồng số 7796/2008/HĐ.BOT-HN-HP ngày
30/10/2008. Theo thoả thuận đạt được giữa hai bên, Vidifi tiếp nhận toàn bộ 366 lao động có
trong danh sách trả lương của 2 trạm đến thời điểm 31/12/2008; đồng thời giữ nguyên các chức
danh và công việc hiện tại của người lao động. Các tổ chức đoàn thể, quần chúng vẫn hoạt
động theo nhiêm kỳ Đại hội và Quy định của tổ chức đó. Công ty Quản lý và sửa chữa đường
bộ 240 bàn giao cho Vidifi một lượng vé để thực hiện thu phí ngay khi nhận bàn giao chính thức
(0h00 ngày 20/1/2009). Vidifi có trách nhiệm chi trả mọi chế độ của người lao động tại 2 trạm
soát vé từ ngày 20/1/2009. Các công việc bàn giao khác sẽ đươc hai bên tiếp tục thực hiện ngay
sau khi bàn giao và có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ II, chính
quyền và Cục Thuế 2 địa phương nơi đặt trạm thu phí.
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trạm thu phí số 1  Sau khi nhận bàn giao hai trạm thu phí trên, Vidifi đã thuê dịch vụ quản lý hoạt động của cáctrạm này. Từ đó đến nay, hoạt động của 2 trạm vẫn được đảm bảo liên tục, đảm bảo lưu thôngtrên tuyến Quốc lộ 5 thuận lợi, mức thu năm 2009 tăng khảong 12% so với năm trước  Bên cạnh việc ổn định hoạt động, Vidifi đã rà soát, sắp xếp lại lao động dôi dư (khoảng216/366 lao động hiện có); qua đó giải quyết chế độ cho 91 lao động và tổ chức các lớp đào tạonâng cao để chuẩn bị cho việc vận hành thu phí sau khi hiện đại hoá. Vidifi cũng phê duyệt dựán, tiến hành lựa chọn nhà thầu để nâng cấp, hiện đại hoá 2 trạm thu phí theo công nghệ "mộtdừng", sử dụng công nghệ quản lý mới, đưa hoạt động thu phí vào nền nếp, chống thất thu.  Ngày 4/12/2009, Bộ Giao thông - Vận tải có Quyết định số 3630/QĐ-BGTVT về việc chuyểngiao nguyên trạng trạm thu phí Tiên Cựu (QL 10) cho Vidifi để hỗ trợ kinh phí giải phóng mặtbằng dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; theo đó thời điểm bàn giao là 01/01/2010.  Như vậy, sang năm 2010, việc bố trí, sắp xếp và giải quyết việc làm cho lao động dôi dư của 3trạm thu phí sẽ là bài toán khá phức tạp của Vidifi.  Nguyễn Y Vân
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