
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BGTVT-ĐTCT 

V/v triển khai chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ 

đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng. 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Công ty TNHH Thu phí tự động VETC; 

- Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam. 

 

 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trong thời gian vừa qua đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với Bộ Giao thông vận 

tải trong quá trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu 

phí đường bộ trên toàn quốc. Hệ thống thu phí điện tử không dừng đưa vào hoạt 

động góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, tạo được sự thuận tiện và 

niềm tin cho người tham gia giao thông. 

Quyết tâm thực hiện thành công chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trong việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ Giao 

thông vận tải đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương, 

Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng có liên quan chủ trì, phối hợp 

với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư dự án và các Nhà cung cấp dịch 

vụ xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, 

kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp trên 

mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ và triển khai thu phí 

không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Vận động, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức 

thuộc phạm vi quản lý gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử 

không dừng trước ngày 31/7/2022. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo trí của địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn ủng hộ chủ trương 

triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn 

chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một 

dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại 

các tuyến cao tốc từ ngày 01/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.   
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2. Các Nhà cung cấp dịch vụ 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa 

điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến 

tháng 9/2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia 

dịch vụ. 

3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các Nhà đầu tư BOT 

kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bảo 

đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông. 

 Bộ Giao thông vận tải rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với ngành giao thông vận tải trong thời 

gian tới. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐTCT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

  Lê Đình Thọ                     
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