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So: /UBND-DT 
V/v trin khai dan the dinh danh di 
vOi xe ô to dê sr diving djch vii thu 
phi giao thông dithng b theo hInh 
thirc din tir không dirng. 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
Dc  1p  — Ti do — Htnh phüc 

Ct'ca Lô, ngày tháng 4 nan 2022 

KInh g1r1: 

- Các phông, ban, ngành cp thj; 

- Uy ban MTTQ thj xA và các t chirc doàn th; 

- UBND các phung. 

Thirc hin Cong van so 1214/UBND-CN ngày 25/02/2022 cüa UBND tinh Ngh 

An v vic trin khai dan the djnh danh di vói xc ô to d si.r diing djch vi thu phi giao 

thông dung b theo hmnh thü'c din ti:r không dirng. 

UBND thi xã Cira Lô: 

1. D nghj Uy ban MTTQ thj xâ và các t chiirc doàn th; yêu cu các phông, 

ban, ngành cap thj, UBND các phithng chi dto các b phtn lien quan t chü'c thirc hin 

vic dan the djnh danh di vOi toàn b xe ô to thuc phm vi quân l cüa Co quan, don 

vj; vn dng can b, cong chirc, viên chüc, ngui lao dng cüa Co quan, don vj, dja 

phuong gu'ong mu thirc hin dan the djnh danh di vói xc ô to cá nhân d tham gia 

djch vii thu phi ETC, không sü dicing hInh thüc thu phi thu cong tü ngày 0 1/06/2022 

theo chi dio cüa Thu ti.râng ChInh phü ti Cong din sc 1 55/CD-TTg ngày 22/02/2022. 

(Co bOn sao kern theo,). 

2. Trung tarn Van hóa, Th thao và Truyên thông; UBND các phithng: day mnh 

cong tác tuyên truyn d ngui dan, doanh nghip trên da bàn th xã tIch crc sir dng 

djch v11 thu phi ETC theo dung quy djnh, tin ti xóa bO hInh thirc thu phi thñ cOng—  ç 

P'/oi ,iliâiz: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh Ngh An (b/c); 
- Chii tich UBND thj x; 
- Luu: VT, DT. 
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VY BAN NHAN DAN 
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CQNG FIOA xA HQI C.UI NCI-IiA VIFT NAM 
Dic Ip - rf. do - Flanh pht'ic 

      

SO:'itl /IJBND-CN 
V/v trién khai dan the dinh danh dôi 

VYi xc ô to dé sfr dung dch vv thu phi 
giao thông dinling b theo hinh thrc 

din tü khOng drng 

iYghcAi, ngày 5•  i/lang náni 2022 

KInh gfri: 

- Các Si. Ban, Ngành cap tinh; 
- UBND MTI'Q tinh và eác to chrc doàn t Cap tinh: 
- LfBNcác huyn. thânh phô, thj x. 

Thrc hin Cong diii sO 155/CD-CP ngày 22/02/2022 cüa Thu nróng 
ChInh phi ye triên khai dan the dlnh  danh dOi vi xe 0 tO dê sir dung djch vii thu 

ih giao thông drô'ng b theo hInh thrc din tü không dmg (Có báii sao kern 

theo), 

Phó Chü tjch Thuông trirc UBND tinh L.ê Hông Vinh có " kin nhu sau: 

1. Các So', Ban, ngành ctp tinh, UBNDMTTQ tinh và các to chirc doàn 
the c.p tinh, UBND các huyn, thành ph& thj xâ chi dao  các b phn lien quan 
tO chu'c thuc hin viêc dan the dinh danh dôi vOi toãn bô xe 0 tO thuôc pharn vi 
quân 1 cüa Ca quan, do'n vi;  4n dng can b, cong chirc, viên chirc, ngui lao 
dng cüa ca quan, doii vj, dja phuung guo'ng rnâu thrc hitn dan the djnh danh 
dôi vi xe ô tO ca nhân dê tham gia djch vi thu phI ETC. không sr dçing hInh 
thirc thu phI thu cong tr ngày 0 1/06/2022 theo chi dio cüa Thu tuóng ChInh phU 
ti Cong din nêu trCn. 

2. (lao S& Giao thông 4n tái can cir các hithng dn ct:ia B Giao thông 
vn tãi, các nba cung cap djch v dC hung dan, tO chirc triên khai các kiên chi 
do cCta Thu tithng ChInh phü ti các van ban nêu trên. 

3. Báo Ngh An, Dài PTTH tinh, Cong Thông tin din ttr tinh day rnnh 
cong tác tuyên truyCn dê ngui dan, doanh nghip tIch crc sir dyng djch vy thu 
phi ETC theo dung quy djnh, tiên tói xóa bô hInh thrc thu phi thu cOng.!. 

1\0j ,zlthn: 
• Nhu trn; 
- Chü tich  UBND tinh (b/c); 
- PCT IT UBND tinh; 
- CVP UBND tinh; 
- Trumg phOng Cong nghip; 
- Lu'u: VT, CN (FI.Tuttn). 



T1iIT TLcNG ClilNil P1113 CONG IWA 1191 Cli NGIIIA VIT 
Dôc hIp - Tu' do - Hauh Phüc 

So: 155CD-TTg Hct .NOi, nv 22 117nc 02 nc,m 2022 

CONG DI1N 
Then khai dan the djnh danh di vOi xc ô to dC sü' dtjiig djdi vi 
thu phi giao thông du'&ng bO theo hInh thü'c din tü khOng dung 

'rilu 'I'U'(YNG (.11!Nll P1it diên: 

- Các Bô tn.lOng, T1iñ tnrOng co quan ngang b, Thu tnr&ng co quan 
thuc Chinh phü: 

- Chü tich Uy ban nhân dan cic tinh, tihânh phO true thuc tning uong, 
Uy ban Trung uo'ng J'v1it trn TO quôc Vit Narn; 

- Co c1ua1 trung uong cüa các doan the. 

irong thôi gian qua, Bô Giao thông vn tal Va Uy ban nhIn dun cc tinh. 
thành ihO trrc thuc)c trung trong di triCn khai dãu tu h thông thu phi theo hlnh thrc 
diên tu không dung (FTC) tai cac tram thu phi dich vu su dung ducxng bô trCn toan 
quOc theo dung quy dnh tai QuyCt dnh so 1 9/2020/QD-TTgngày 17 tháng 6 11am 
2020 cüa Thu tud'ng ChIith phü, hão dam kêt nôi lien thông, dOng b& thun tin cho 
ngu&i vã phuong tin tham gia giao thông. Thy nhi&n. theo báo cáo cüa B Giao thông 
van tal, den na' sO plurcmg tiên dan the dinh danh dC su dung dich vu thu pin ETC 
con thâp (dat khoáng 50% so phu'o'ng tin trCn toán quôc), diêu nay clura phát buy 
tot biu qua cüa h thông thu phI theo hmnh thirc ETC. 

DC phát huy hiu qua h thng thu phi theo hmnh thrc ETC, gOp phãn giâm 
n thc giao thông Va mmli bach trong hoat dng thu phi, tiCn tOi xOa hO hInh thtrc 

thu phi thu cong. Thu tu6ng ChInh phü yCu câu: 

1. Các Bô tnr&ng, Thu tnr&ng co quan ngang b, Thu truOng Co quan thuc 
ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan cac tinh, thành phO trrc thuc trung ixo'ng; 
dC nghi ngi.thi dung &iu các ccr quan Va tO cli(rc doàn the chInh trj xa hi & trung 
trong và dja phucxng chi dao dan the djnh danh dôi vâi toân b phuong tin xe ô to 
thuc pham vi quàn 1'' cüa co quan, don vj (kC cã dOi vâi các don vj trc thuc) dC 
sr diing djch vii thu phi ETC khi thani gia giao thông qua các train thu phi; v.n 
dng can b), cong chuc, viCn chrc, ngu&i lao dng cüa Ca quan, don vj, dja phixang 
girong mu thrc hin dan the djnh danh dôi vói xe 8 to ca uhân dC tham gia dch 
vi thu phI ETC. khOng sr dicing hInh thuc thu phi thu cong kC tir ngáy 01 tháng 6 
nam 2022. 

2. B Giao thông vn tái 

- Chi do nhâ. cung cp djch vi thu phi t chrc t& cong tác dan the djnh 
danh cho phuong ti'n giao thông, báo dam nhanh chOng, thun tin (bin ' cong hO 



so din thoai vã da ciii lien 1 dê t?o  thuãn titfl cho cong tác dtn the); co giâi pháp 
xix ly ngay cac 1i k' thuât cua he thông thu phi ETC (nCu phat sinh), dông thoi 
lam rô nguyen nhmn, xu ly trach nhi8rn cua các ca nhân, don vi kin dC xa ra li k 
thutt:, gay khO khän cho ngithi vâ phixong tin tharn gia giao thông. 

- Tiép tiic khn trirorng thrc hien  chi do cüa Thu tuthig ChInh phü v vic 
thi diem chi áp ding hmnh thüc thu phi ETC di vôi mt sO tuyên cao tOe t?i  môi 
vüng mien (van b5n sO 8544/VPCP-C'N ngây 22 tháng 11 ntm 2021 cüa Van phOng 
(hiith phü). 

3. B Thông tin vã Truyn thông, B Giao thông vn tãi va Uy ban nhân 
dan các tinh, thanh ph true thuOc trung trong, cac co quan thông tan bao chi day 
manh cOng tác tuyCn truyôn tao sir dông thuân dC ngucn dan, doanh nghiCp tIch circ 
sir dig djch vii thu phi ETC theo dung  quy djnh, tin tói xOa bô hInh thirc thu phi 
thu cOng. 

4. B Giao thông vn tái theo dôi, dOn dc các t chrc, cá nhân trong vic 
thrc hin chi thio cña Thu nr&ng Chinh phü ti van 'bàn sO 8544/VPCP-CN ngày 
22 tháng ii nm 2021 cña Van phOng ChInh phü và COng din nã, báo cáo 
ThU tithng Chinh pht nhhig vtthng mac phát sinh trong qua trinh thirc hin dC co 
bitn pháp xir l' k4p  t1ii I. 

KT. THU TUNG 
PRO THU TUONG 

Noi nhin: 
- Nlnr Irén; 
- Thi ttróug, các PhO Thu tixàng CP; 

Van phàiig Trung uong và các Ban cüa Dáng: 
- Van phóng Tong 31 thux; 
- Van phông hi tjch nirâc; 
- Hi doug Dan tc và cãc Uy ban ccia QuOc hi; 
- Van pliOng Quc hi; 
- TU, }IDND các tinh. thành pbô tLVc thuc mm 

Tôa an nhãn cthu tOi cao; 
- Vin Kiêmn sAt miliAn dan t6i cao; 
- Kiérn toAn Nhà uucc; 
- 1Ty ban Giám sAt tài chinh Qu6c gia: 
- Ngân bang ChInh sácb.x lii; 

Ngãn bang Phát tri&i Vit Nam: 
Cong ty CP Giao thông a6 VN; 

- COng ty TNHH thu phi tr dng VETC; 
- Bao Nhâu dan, TTXVN Dai THN, Dam ThVN 
-VPCP: BTCN, cAc PCN, Ti 1 Trg. TGD C&mg TnT, 

cc Via, Ctc, do'n v trrc thue'c: 
- Luu: VT. CN (2b) PVC 

Lê Van Thãnh 
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