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Thực hiện theo Quyết định số 3630/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc chuyển giao nguyên trạng Trạm thu phí Tiên Cựu cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và
Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), thu phí hỗ trợ thực hiện dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà
Nội – Hải Phòng; Công văn số 5431/CĐBVN-TC ngày 21/12/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam
về việc giao Khu Quản lý đường bộ II thực hiện việc bàn giao Trạm thu phí Tiên Cựu.

      

Theo đó, Khu Quản lý đường bộ II và Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234  đã
tiến hành bàn giao nguyên trạng toàn bộ Trạm thu phí Tiên Cựu cho Tổng công ty Phát triển hạ
tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2010. Tham dự Lễ
bàn giao có ông Trần Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc khu quản lý đường bộ II, ông Nguyễn Chí
Công - Phó Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng 234, ông Phạm Văn Bổn - Phó Tổng
Giám đốc Tổng Công ty VIDIFI, ông Đào Quang Trường - Giám đốc Chi nhánh NHPT Hải
Phòng, cùng đại diện chính quyền huyện Tiên Lãng - Hải Phòng và cán bộ viên chức khu Quản
lý đường bộ II, Công ty 234, Tổng công ty VIDIFI, trạm thu phí Tiên Cựu.

  

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt nam vẫn giữ nguyên mức thu và việc
quản lý thu phí theo quy định tại Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

  

Trạm thu phí Tiên Cựu hiện đang áp dụng phương thức thu phí "một dừng". Đối với phương thức
này, lái xe chỉ cần dừng một lần mua và soát vé tại cabin cổng trạm thay cho phương thức "hai
dừng" vẫn đang sử dụng tại các trạm hiện nay.

  

Huỳnhvn
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Trạm thu phí Tiên Cựu tại km41+005 QL10. (ảnh: hadv)  

Phòng điều hành trạm thu phí Tiên Cựu (ảnh: hadv)
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