
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT&HT 

V/v đẩy nhanh tiến độ dán thẻ 

định danh đối với xe ôtô để sử 

dụng dịch vụ thu phí giao thông 

đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng. 

Quan Sơn, ngày         tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

  - UBND các xã, thị trấn; 

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

                 - Phòng Văn hóa - Thông tin; 

                 - Trung tâm VHTT - Thể thao và Du lịch. 
 

Thực hiện Văn bản số 10574/UBND-CN ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ôtô để sử dụng 

dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện 

khẩn trương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ôtô thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử 

dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức không dừng; đồng thời, vận động 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gương mẫu thực 

hiện dán thẻ định danh đối với xe ôtô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí theo hình 

thức không dừng theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2462/UBND-CN ngày 24/02/2022; số 10574/UBND-CN ngày 21/7/2022 và số 

430/UBND-KT&HT ngày 09/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (có các 

Văn bản liên quan gửi kèm theo). 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Trung tâm VHTT-TT&DL đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền để Nhân dân, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan tích 

cực sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức không dừng theo đúng quy định. 

UBND huyện Quan Sơn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Huyện ủy Quan Sơn (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (chỉ đạo); 

- UB MTTQ huyện (phối hợp); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Trọng Tuấn 
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