
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:            /UBND-GT 

V/v lắp camera trên xe ô tô kinh 

doanh vận tải và sử dụng dịch vụ 
thu phí đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 12 năm 2021  

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Hạt 
Quản lý giao thông; Công an huyện Chiêm Hóa. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4901/UBND -
ĐTXD ngày 11/12/2021 về việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải 

theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Văn bản số 1899/SGTVT- VTPT&NL ngày 09/12/2021 của Sở 

Giao thông Vận tải về việc tuyên truyền vận động sử dụng dịch vụ thu phí đường 
bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:   

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 2651/UBND-GT ngày 29/11/2021 về 
việc triển khai thực hiện Văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 và Văn 

bản số 12234/BGTVT-VT ngày 18/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải: Tăng 
cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các tổ chức và Nhân dân 
trên địa bàn quản lý biết về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng  

đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; đôn đốc triển khai thực hiện quy 
định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP. 

- Đôn đốc các cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương 

thực hiện việc lắp đặt camera theo đúng quy định; yêu cầu các cá nhân, đơn vị 

kinh doanh vận tải phải đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021. 

- Tiếp tục tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về việc sử dụng dịch vụ thu 

phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; các tiện ích, thuận lợi của 
phương tiện có gắn thẻ đầu cuối khi lưu thông qua các trạm thu phí có lắp đặt hệ 

thống thu phí không dừng; phương tiện lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, góp 
phần hạn chế ùn tắc, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

Trước ngày 31/12/2021, chủ phương tiện được miễn phí gắn thẻ đầu cuối 

cho lần lắp đặt đầu tiên; sau thời hạn trên, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn 
thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí. 
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2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn triển  khai  thực  hiện  nội  dung chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân huyện tại văn bản này. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh VP, phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Vũ Đình Tân 
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