
        UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SGTVT-QLVT,PT&NL Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai hệ thống thu 

phí điện tử không dừng (ETC) 

               

 

Kính gửi:  

- Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành; 

 - Các tổ chức, cá nhân, 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 26/5/2022 của Văn phòng Chính 

phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng 

mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/trạm thu phí 

BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 2685/VP-TH ngày 06/6/2022 về 

việc thực hiện Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 26/5/2022 của Văn 

phòng Chính phủ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH 

B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh Sóc 

Trăng tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô 

thuộc phạm vi quản lý; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thực hiện gương mẫu dán thẻ định danh xe ô tô cá nhân để tham gia dịch 

vụ thu phí ETC. 

2. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện 

dán thẻ định danh đối với xe ô tô của tổ chức, cá nhân và tham gia dịch vụ thu phí 

ETC. 

3. Đề nghị Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng khẩn trương triển 

khai lắp đặt các làn thu phí điện tử không dừng ETC tại Trạm thu phí Km 

2123+250, Quốc lộ 1 đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. 

4. Thanh Tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng 

có liên quan chuẩn bị phương án tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình 

huống sự cố; lưu ý không được làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, 

doanh nghiệp trong trường hợp trạm thu phí xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống 

thu phí. 



(Thông tin liên hệ thực hiện dán thẻ định danh xe ô tô để tham gia dịch vụ 

thu phí E.T.C tại Công văn số 394/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 07/3/2022 của Sở 

GTVT Sóc Trăng đính kèm) 

Sở Giao thông vận tải gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, 

ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 

Sóc Trăng và Thanh tra Sở thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Đơn vị KDVT; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-06T16:23:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Cao Thanh Sang<ctsang@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-06T16:55:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Nguyễn Văn Ngọt<nvngot@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-07T08:52:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Nguyễn Thu Thảo<ntthao5@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T09:06:49+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T09:06:58+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T09:07:06+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




