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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 2754/UBND-QLĐTh

Sơn Trà, ngày 18 tháng 12 năm 2020

V/v triển khai sử dụng dịch vụ thu
phí đường bộ theo hình thức điện tử
không dừng

Kính gửi:
- Các phòng, ban thuộc quận;
- UBND các phường.
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UBND quận Sơn Trà nhận được Công văn số 8058/UBND-SGTVT ngày
13 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố về việc triển khai sử dụng dịch vụ
thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và Công văn số
5141/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao thông vận
tải thành phố về việc hướng dẫn đăng ký dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức
điện tử không dừng. Về nội dung này, UBND quận triển khai cụ thể như sau:
1. Đề nghị các phòng, ban trực thuộc và UBND các phường tăng cường
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công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận
về dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Tuyên truyền,
vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử
dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi qua các
trạm thu phí.
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2. Đăng ký và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử
không dừng theo hướng dẫn cụ thể của Sở Giao thông vận tải thành phố chi tiết
như sau:

20

a) Nơi đăng ký sử dụng dịch vụ:
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- Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên toàn quốc.
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- Trạm thu phí tự động, các điểm VETC (Công ty TNHH thu phí tự động
VETC) trên toàn quốc.
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b) Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ: Thông tin chi tiết được đăng tải tại
địa chỉ https://vetc.com.vn/tin/10966/huong-dan-dang-ky-su-dung-dich-vu-vetc
Khi đi đăng ký dán thẻ, mở tài khoản, khách hàng cần mang theo các giấy
tờ sau:
- Đối với khách hàng cá nhân:
+ Chứng minh thư/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy phép lái xe (Hạng B1
trở lên).
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Đối với khách hàng doanh nghiệp:
+ Giấy đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản phô tô công chứng).
+ Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu

(Tại địa chỉ https://vetc.com.vn/tin/10966/huong-dan-dang-ky-su-dungdich-vu-vetc).
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Khách hàng là tổ chức, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp:
+ Công văn đề nghị mở tài khoản.
+ Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu
(Tại địa chỉ https://vetc.com.vn/tin/10966/huong-dan-dang-ky-su-dungdich-vu-vetc).
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+ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
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c) Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 01 trạm thu phí tại cao tốc Đà
Nẵng – Quãng Ngãi, hiện đang triển khai lắp đặt các thiết bị. Các trạm thu phí
không dừng vùng lân cận gồm: Trạm thu phí Hòa Phước (Điện Bàn –Quảng
Nam), Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Thừa Thiên Huế).
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d) Đối với các trường hợp có hành vi vi phạm tại các trạm đã lắp đặt và vận
hành hệ thống thu phí không dừng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể:
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- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều
khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không
dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không
dừng tại các trạm thu phí (điểm c khoản 4 Điều 5).
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- Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thưc hiện hành vi vi phạm
điểm c khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP còn bị áp dụng hình
thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03
tháng (điểm b khoản 11 Điều 5).
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa
phương, đơn vị báo cáo kịp thời về UBND quận (thông qua phòng Quản lý đô
thị quận). Giao phòng Quản lý đô thị quận tổng hợp những khó khăn, vướng
mắc tham mưu UBND quận báo cáo Sở Giao thông vận tải thành phố.
Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận,
Chủ tịch UBND các phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh.Phúc.
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