
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTHT Cẩm Thuỷ, ngày     tháng 8 năm 2022 

V/v 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. 

 

 

 

   

  Kính gửi:  

- Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện;  

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

   

Dán thẻ định danh đối với phương tiện xe ô tô để thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là hình thức thu phí tự động, phương 

tiện giao thông không cần dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới 

trạm thu phí, các phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí được nhanh chóng, 

thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí.  

Thực hiện Công văn số 10574/UBND-CN ngày 21/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo 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 

theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 17/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh 

tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức 

điện tử không dừng, theo đó kể từ ngày 01/8/2022, không sử dụng hình thức thu 

phí một dừng (dùng tiền mặt). 

Để tiếp tục thực hiện việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch 

vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy đề nghị các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, cơ quan, đơn 

vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn:  

- Đối với phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị: 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục chỉ 

đạo việc dán thẻ định danh đối với các xe chưa thực hiện.  

- Đối với các xe ô tô cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của cơ quan, đơn vị, địa phương: Gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh để 

tham gia dịch vụ thu phí ETC. 

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:  

- Khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh 

vận tải (gồm có: xe ô tô khách có sức chứa từ 09 chỗ kể cả người lái xe trở lên, xe 

ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 của Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.   



- Thực hiện nghiêm túc việc dán thẻ đầu cuối, sử dụng dịch vụ thu phí điện 

tử không dừng đối với các phương tiện thuộc diện thu phí của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân theo đúng nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 

17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

theo hình thức điện tử không dừng.  

 . Trung tâm V n h a – TTTT& Du lịch; UBND các xã, thị trấn:  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện dán thẻ và sử 

dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định. Thông báo rộng rãi đến 

toàn thể nhân dân trong huyện được biết và chấp hành khi tham gia giao thông theo 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, nhấn mạnh chủ trương tất cả các 

tuyến cao tốc sẽ vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng từ ngày 01 tháng 8 

năm 2022.  

- Tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông thuộc đối tượng quy 

định thực hiện việc chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên phương tiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô trên các phương tiện truyền thông để các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh vận tải có liên quan trên địa bàn biết, thực hiện. 

- Thông tin trên các phương tiện truyền thông về các đơn vị cung cấp 

dịch vụ ETC để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện như sau:  
+ Đơn vị VETC: Số điện thoại giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng 

sử dụng dịch vụ VETC theo số hotline: 1900 6010, địa chỉ website: 

https://www.vetc.com.vn.  

+ Đơn vị thực hiện trực tiếp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy: Trung tâm 

Viettel Cẩm Thủy (1. Ông Vũ Văn Đồng – Giám đốc, số điện thoại: 09744665666; 

2. Ông Nguyễn Đức Anh – Cửa hàng trưởng Viettel Cẩm Thủy, số điện thoại: 

0964766666). 

4. Trung tâm Viettel Cẩm Thủy: 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện 

việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường 

bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) về thủ tục đăng ký tài khoản, nạp tiền 

để khách hàng sử dụng.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng 

địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện ô tô trên địa 

bàn huyện được dán thẻ tham gia dịch vụ. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (B/cáo); 

- Cổng TT điện tử (đ/tin); 

- Lưu VT, KTHT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lực 
 

https://www.vetc.com.vn/
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