
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-GTCNXD      Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2022 
V/v tăng cường triển khai 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 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai 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 (bản điện tử gửi 

kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện 

xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các 

trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, 

hội viên của cơ quan, đơn vị, địa phương 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. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá 

nhân thực hiện; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch 

vụ thu phí ETC theo đúng quy định. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/hiện); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP (ô. Nguyên); 

- Lưu: VT, GTCNXD(HSV). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đinh Quang Tuyên 
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