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UY BAN NHAN DAN
TINH NINH BINH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc

S:38 /UBND-VP4

Ninh BInh, ngày'/8 tháng 01 nám 2022

V/v trin khai thu phi djch vi
sr diving d.rmg bO theo hInh
thrc din tü không drng trên
dja bàn tinh Ninh Bmnh

KInh gi:ri:
- Cong an tinh;
- Sâ Giao thông Vn tài;
- UBND các huyn, thành ph&
U ban nhân dan tinh nhn duçic Van bàn s 226/TCDBVN-KHCN,
MT&HTQT ngày 11/01/2022 cüa Tng c1ic Du?mg b Vit Nam ye vic don
dc trin khai thu phi djch vi sü ding du&ng b theo hInh thirc din tü không
dung trén dja bàn tinh Ninh BInh. V vic nay, UBND tinh giao:
- Sâ Giao thông Vn tài chñ trI, phi hçip vói UBND các huyn, thành
ph va các &Yn vj có lien quan to chüc tuyên truyên, 4n dng, yêu câu chü
phixcing tin giao thông trên dja bàn thuc di tuqng thu phi djch vi sü dung
dumg bO phâi dan the du cui và sr ding djch vi thu phi din tir không di'rng
d lixu thông qua các tram thu phi; Yêu cu các trung tam däng kim xe c giói
phi hçvp vâi các nba cung cp djch vii thu phi dan the du cui khi chü phucmg
tin dn däng kim phucmg tin; bào dam dn tháng 6 näm 2022 dt t6i thiu
90% phrnmg tin giao thông thuc di tixçlng thu phi djch vii sir diing du?ng b
thrçic dan the du cuôi d si'r dung djch vi thu phi din tir không drng.
- Cong an tinh chü trI, phi hqp vâi Sä Giao thông Vn tái và các don vj
có lien quan tip t%ic phi hçip vâi các Nhà cung cp djch vi thu phi tang cithng
cong tác diêu tiêt giao thông; xir pht nghiêm theo quy djnh cüa Nghj djnh so
123/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü dôi vói ngui diu khin
phuong tin khOng dü diu kin di vào lan thu phi din tà không dung gay can
trâ giao thông./.
Noinhân:
- Nhu trên;
- Chü tich và các PCT UBND tinh;
- Tong ciic Du&ng b Vit Nam;
-Luu:VT,VP4.
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