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Thanh Hoá, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao triển khai hệ thống
thu phí dịch vụ sử dụng
đường bộ theo hình thức
điện tử không dừng trên
toàn quốc theo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Hiệp hội vận tải ôtô Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 12267/BGTVT-ĐTCT ngày
18/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ
sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo Công văn này).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hiệp hội
vận tải ôtô Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn
số 12267/BGTVT-ĐTCT ngày 18/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải để tuyên
truyền, chỉ đạo các chủ phương tiện xe ôtô thuộc phạm vi quản lý (kể cả các đơn
vị trực thuộc) gương mẫu dán thẻ đầu cuối và tham gia dịch vụ thu phí điện tử
không dừng, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức
thủ công, một dừng tại các trạm thu phí đã vận hành hệ thống thu phí điện tử
không dừng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam
trong quá trình tổ chức giao thông và xử phạt các phương tiện đi vào làn thu
phí không dừng khi không đủ điều kiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H’62.848).
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