
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ thu phí  

điện tử không dừng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

  Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi :  

                   - UBND các huyện, Thị xã, Thành phố; 

                   - Báo Phú Yên; 

                   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 

  

Căn cứ Kế hoạch số 12-KH/BTGTU, ngày 13/5/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; 

Căn cứ công văn số 300/TTCS-TTTH, ngày 14/5/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 12-KH/BTGTU 

ngày 13/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Đính kèm Kế hoạch số 12-

KH/BTGTU). 

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng dịch vụ thu phí điện 

tử không dừng trên hệ thống thông tin cơ sở địa phương, với các nội dung như sau:  

+ Tuyên truyền về lợi ích của việc thu phí điện tử không dừng.  

+ Việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm 

minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao 

thông, tiết kiệm chi phí xã hội. 

+ Tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thực hiện dán thẻ đầu cuối và sử 

dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ 

các phương tiện thuộc diện thu phí.  

+ Tuyên truyền về điển hình thực hiện tốt việc thu phí điện tử không dừng.  

(gửi kèm Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 và Chỉ thị số 

39/CT-TTg ngày 07/10/2020). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

          GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

       Trần Thanh Hưng 
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