
         

   Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 549/UBND-CTXDGT 

“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”; để góp phần giảm ùn 

tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu 

phí thủ công, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu: 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Chỉ đạo thực hiện dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ 

theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các phương tiện thuộc đối 

tượng thu của cơ quan, đơn vị đang quản lý; đồng thời tăng cường tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có sử dụng xe ô tô 

riêng thực hiện dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình 

thức điện tử tự động không dừng; không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ 

ngày 01/6/2022. 

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh 

nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện 

tử tự động không dừng, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công. 

Nhận Công văn, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, 

thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Xuân Hùng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỲNH PHỤ 

 

Số:             /UBND - KTHT 

V/v 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. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quỳnh Phụ, ngày       tháng 4 năm 2022 
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