
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày     tháng 7 năm 2022 

V/v phối hợp tuyên truyền thu phí 

sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đài PT và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 

 

Thực hiện Văn bản số 2595/UBND-KTN ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ 

đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai 

Châu đề nghị:  

1. UBND các huyện, thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Báo Lai Châu 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích cũng như các quy định 

của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức 

điện tử không dừng.  

Tuyên truyền, vận động vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn 

ủng hộ chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia 

dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức 

thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí 

không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 25.01S 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện gắn thẻ thu phí điện 

tử không dừng (thẻ đầu cuối) khi kiểm định phương tiện xe ô tô, đồng thời thực 

hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo 

đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông. 

3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Quán triệt, vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước 

ngày 31/7/2022. 



4. Các đơn vị kinh doanh vận tải 

Thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện kinh doanh vận tải để sử 

dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/7/2022. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố, Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu, đơn vị kinh doanh vận tải, các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- UBND tỉnh; (b/c) 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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