
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SYT-VP 

V/v tiếp tục thực hiện gắn và 

sử dụng dịch vụ thu phí điện tử 

không dừng để ưu tiên lưu 

thông qua các trạm thu phí 

An Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Thủ trường các đơn vị Y tế trực thuộc 

Sở Y tế An Giang có tiếp nhận Công văn số 1495/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

20/7/2022 của Sở Giao thông vận tải An Giang về việc tiếp tục triển khai chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

Sở Y tế An Giang đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc tiếp tục thực 

hiện gắn và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để ưu tiên lưu thông qua các 

trạm thu phí, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt theo chỉ đạo tại Công điện số 155/CĐ-TTg 

ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dán thẻ định 

danh đối với xe ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ; Công văn số 

7109/BGTVT-ĐTCT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 120/TCĐBVN-

KHCN,MT&HTQT ngày 07/01/2022 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc đôn 

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

trên địa bàn tỉnh An Giang.   

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc khẩn trương chỉ đạo dán thẻ 

định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (kể cả 

đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông 

qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn 

vị gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ 

thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công trước ngày 31/7/2022.   

Đồng thời thông tin về Sở Giao thông vận tải những khó khăn, vướng mắc để 

cùng tháo gỡ (nếu có) và nếu vượt thẩm quyền giải quyết, Sở Giao thông vận tải sẽ 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ qua Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái số điện thoại: 02963.831174 để được hướng 

dẫn, hỗ trợ kịp thời.     

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GTVTAG; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Hùng Cường 
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