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CHỈ THỊ 

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 

______ 
 

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương cùng với các nhà đầu tư dự án BOT, các nhà cung cấp dịch 
vụ thu phí điện tử không dừng (ETC) và các đơn vị có liên quan đã quyết liệt triển 
khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí dịch vụ sử 
dụng đường bộ trên toàn quốc theo quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg 
ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, 
thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, đến nay số 
phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, điều này 
chưa phát huy được hiệu quả của hệ thống thu phí ETC. 

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với phương tiện xe ô tô, 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí ETC theo đúng yêu cầu của 
Quốc hội tại Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022, góp phần giảm ùn tắc 
giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí 
một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung 
ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo 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 đơn vị 
trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg 
ngày 22/02/2022; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể 
từ ngày 01/8/2022. 

2. Bộ Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định 
danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện (lưu ý công 
bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các trạm thu phí số 
điện thoại,  địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho công tác dán thẻ cũng như tiếp 
nhận phản ánh của người tham gia giao thông); tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; khắc phục triệt để các 
lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. 

- Chỉ đạo các đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới, các Nhà đầu tư kết cấu hạ tầng 
giao thông có thu phí, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhà 
cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông 
khi đến đăng kiểm; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc 
trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 



2 

 

- Nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng 
để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ 
thống thu phí ETC. 

3. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa 
phương bố trí lực lượng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan chức 
năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tiết giao 
thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp 
luật đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự 
an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 01/8/2022 (khi các trạm thu 
phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ duy trì 01 
làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí). 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích 
cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định của pháp luật, tiến tới xóa 
bỏ hình thức thu phí một dừng sử dụng tiền mặt. 

5. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông khẩn 
trương thực hiện dán thẻ định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều 
kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống 
thu phí ETC; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ 
thu phí ETC lưu thông vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông. Trường 
hợp phát hiện bất cập của hệ thống thu phí ETC gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu 
thông bình thường của phương tiện thì phản ánh ngay với Nhà cung cấp dịch vụ 
thu phí và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./. 

  
  Nơi nhận:          
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- TU, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;  
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,   
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, CN (3b) pvc 
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