
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-CN 
V/v thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng 

 Đắk Lắk, ngày        tháng       năm 2020 

 

      

                              Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND thị xã Buôn Hồ; 

- UBND huyện Ea Kar. 

 
Thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan căn cứ nội dung Quyết định, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 

tình hình thực tế để phối hợp triển khai thực thực hiện. Trường hợp vượt thẩm 

quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định. 

Nội dung Quyết định nêu trên được đăng tải tại C ng thông tin điện tử 

của Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk (www.daklak.gov.vn)). 

Nhận được Công văn này, các ngành, các cấp liên quan chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TT&TT; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo V  UBND tỉnh; 

- Các P, TT: KT, NC; TH, HCTC (QC45c);  

  TT TT CB, C ng TTĐT tỉnh  để đăng tải); 

- Lưu: VT, CN (Hg.06)                                                      

   

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Võ Văn Cảnh 

 

http://www.daklak.gov.vn/
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