
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-GT 
V/v tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ 

thu phí sử dụng đường bộ theo hình 
thức điện tử không dừng (ETC). 

Chiêm Hóa, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

     Kính gửi: 
 

 
 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa; 
- Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Văn bản số 289/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/3/2022 của Sở Giao 

thông vận tải về việc tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ 
theo hình thức điện tử không dừng (ETC) . 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) để sử 
dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí theo đúng 

chỉ đạo tại Văn bản số 551/UBND-ĐTXD ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh. Các 
xe ô tô thuộc Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện dán thẻ định danh đối 

với các phương tiện theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTG 
ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

theo hình thức điện tử không dừng. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá 

nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công 
kể từ ngày 01/6/2022. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa, Truyền thông và thể thao 
tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến 

toàn thể nhân dân 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./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Các PCT UBND huyện;  
- Chánh VP, Phó VPTH; 
- Chuyên viên Kinh tế; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Vũ Đình Tân 
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