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Kính gửi:  

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải,  

  Thông tin và Truyền thông; 

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

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam. 
 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11929/BGTVT-ĐTCT 

ngày 10 tháng 11 năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau: 

Để phát huy hiệu quả, lợi ích thiết thực trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện 

tử không dừng theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và 

các cơ quan, đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 

cần ưu tiên giải quyết; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: 

1. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

- Chỉ đạo Nhà đầu tư các dự án BOT, các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí 

còn lại, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp theo 

đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong Quý I năm 2022. 

- Khắc phục triệt để các tồn tại nảy sinh trong quá trình vận hành hệ 

thống thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thuận tiện nhất cho phương tiện 

giao thông. 

- 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; 

chỉ đạo các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục cải thiện, đa dạng hóa hình 

thức nạp tiền, trả tiền để thuận tiện cho người sử dụng, bảo đảm đến tháng 6 

năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. 

2. Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo triển khai hệ thống thu 

phí điện tử không dừng tại các dự án do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường 
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cao tốc Việt Nam quản lý như báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản 

nêu trên, hoàn thành trong Quý I năm 2022. 

3. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu lựa chọn một số tuyến 

cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí 

điện tử không dừng (chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia 

dịch vụ thu phí điện tử không dừng); lưu ý tổ chức tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông tối thiểu 3 tháng trước khi thực hiện; tổ chức phân 

luồng giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân 

cũng như lợi ích hợp pháp của các Nhà đầu tư. 

4. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với 

các Nhà đầu tư BOT, Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết 

giao thông; xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển 

phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở 

giao thông. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết, thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ: QP, TP, KHĐT, TC; 

- Tập đoàn CN Viễn thông Quân đội; 

- Cty TNHH Thu phí tự động VETC; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,   

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH,  

   NC, QHQT, QHĐP; 

- Lưu: VT, CN (2) pvc 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 
 

Nguyễn Cao Lục 
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