
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT 
 

V/v gắn thẻ thu phí điện tử không 

dừng và triển khai thu phí dịch vụ 

sử dụng đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng tại tất cả các 

trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc 

Giang-Lạng Sơn và trạm thu phí tại 

Km93+160/Quốc lộ 1 

      Đình Lập, ngày          tháng 4  năm 2022 

        

 

Kính gửi:    

   - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 388/UBND-KT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ1, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng 

dẫn các chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ 

sử dụng đường bộ dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không 

dừng khi lưu thông qua các trạm thu phí.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn: Tổ 

chức tuyên truyền trên thông tin đại chúng về việc phải dán thẻ đầu cuối và sử 

dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng khi lưu thông qua các trạm thu phí, đặc 

biệt là việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

và Trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ1. Hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng tại các trạm thu phí đã vận hành 

hệ thống thu phí điện tử không dừng./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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