
 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,PTNL Sóc Trăng, ngày        tháng 3 năm 2022 

V/v dán thẻ định danh đối với 

xe ô tô 

 

 

                Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các tổ chức, cá nhân, 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu 

phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng; 

Căn cứ Công văn số 1984/BGTVT-ĐTCT ngày 02/03/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc triển khai Công điện 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng 

dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng; 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 960/VP-TH ngày 02/03/2022 về việc dán 

thẻ định danh đối với xe ô tô. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 

nhân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức 

điện tử không dừng (ETC), góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong 

hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công. 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 phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

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

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, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/06/2022. 

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

thu phí ETC 

3.1 CNBC VIETTEL SÓC TRĂNG  

- Địa chỉ: 84 Lê Duẩn, phường 3, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



- Nhân viên tư vấn: Lai Quốc Đạt 

- Số điện thoại liên hệ: 0965.221.212 hoặc 0378.223.344 

3.2  Điểm dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC 

- Địa chỉ: 78 Quốc lộ 1 ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng (Trạm Thu phí BOT Quốc lộ 1-Sóc Trăng) 

- Nhân viên tư vấn: Lê Lâm Quang Tùng 

- Số điện thoại liên hệ: 0964.426.533 

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

phố, các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp, triển 

khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC   

- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- Bộ GTVT; 

- TCĐB Việt Nam; 

- Sở TT&TT; 

- Đơn vị KDVT; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 
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