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Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) xin trân trọng cảm ơn
Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong thời
gian qua. Nhân dịp năm mới 2022, VIDIFI kính chúc Quý khách sức khỏe, bình an trên mọi
chặng đường. 

      

  

Thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ban hành ngày 28/01/2022 của Chính Phủ và Thông
báo số 746/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc áp dụng mức thuế suất
GTGT 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các Trạm thu phí của các dự án đầu tư xây
dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý. Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư
tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã điều chỉnh giảm giá vé với mức thuế suất GTGT 8% trên đường
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

  

  

Để nhanh chóng và thuận tiện nhất cho Quý khách khi lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội –
Hải Phòng, Quý khánh nên chuẩn bị trước tiền lẻ bằng với mệnh giá vé lộ trình Quý khách đã
lưu thông để công tác thanh toán, trả vé diễn ra nhanh chóng đồng thời góp phần giảm thiểu ùn
tắc giao thông.
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Do mệnh giá vé mới là mệnh giá lẻ nên nếu việc thanh toán, trả lại tiền thừa có chậm trễ hơn so
với thường lệ mong Quý khách vui lòng thông cảm.
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    Để đạt tốc độ giao dịch nhanh nhất, không phải mất thời gian dừng lại trạm thu phí để thanhtoán bằng tiền mặt, khuyến khích các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phíđiện tử không dừng (ETC)  để thanh toán cước phí khi lưu thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Các điểm dán thẻ Etag, ePass được đặt sau hướng vào hoặc ra tại các Trạm thuphí.    
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Trạm thu phí đầu tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng    -------------------------  ♦ Số Hotline của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí bằng thẻ Etag: 1900.6010.  ♦ Số Hotline của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí bằng thẻ ePass: 1900.9080.  -------------------------  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Hotline của đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 1900.6989.Chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý khách để nâng cao chất lượng dịch vụ.  Trân trọng!
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