
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

Số:        /UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Như Xuân, ngày       tháng     năm 2022 

V/v đẩy nhanh tiến độ dán thẻ 

định danh đối với xe ôtô để sử 

dụng dịch vụ thu phí giao 

thông đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng. 

 

 

  Kính gửi:    

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô. 

           

 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 7109/BGTVT-ĐTCT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí 

giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (gửi kèm theo Công văn 

này); công văn số 10574/UBNDCN ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ôtô 

để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 

(Gửi kèm theo Chỉ thị và công văn). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị các các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị 

trấn, khẩn trương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ôtô 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để 

sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức không dừng; đồng thời, vận động 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gương mẫu thực 

hiện dán thẻ định danh đối với xe ôtô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí theo 

hình thức không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 

số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022; của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2462/UBND-CN ngày 24/02/2022, đảm bảo không sử dụng hình thức thu phí  

(dùng tiền mặt) trước ngày 01/8/2022; Chủ tịch UBND huyện tại văn bản số 

1263/UBND-KTHT ngày 4/7/2022 về việc tiếp tục tuyên truyền, triển khai dán thẻ 

định danh đối với xe ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Văn phòng Huyện ủy tiếp tục 

tuyên truyền, chỉ đạo dán thẻ định danh cho đối với toàn bộ phương tiện xe ôtô 
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thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình (kể cả đối với các đơn vị trực 

thuộc) đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ nêu trên. 

3. Giao Trung tâm VHTTTT và DL huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức không 

dừng theo đúng quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên(t/h); 

- VP UBND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng GD&ĐT (triển khai đến các trường học); 

- Phòng KT&HT(theo dõi); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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