
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:            /UBND-VP 

V/v triển khai hệ thống thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 

                                 Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 7917/UBND-GT ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng (có các văn bản liên quan gửi kèm); 

Uỷ ban nhân dân huyện  giao: 

1. UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ 

phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu 

thông qua các trạm thu phí đường bộ. 

2. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện chỉ đạo chủ phương 

tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) gương 

mẫu dán thẻ đầu cuối để sử dụng 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./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

  

 
Đinh Hữu Thắng 
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