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QUYẾT ĐỊNH 

            p                n     n     

   o   n          n       n    n  
_______ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo 

hình thức điện tử không dừng đối với phương tiện giao thông đường bộ thuộc 

đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Phương tiện giao thông đường bộ là phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ và xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ. 

2. Chủ phương tiện là chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ hoặc 

người khác được chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ giao quyền 

chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 
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3. Thẻ đầu cuối là thiết bị điện tử được gắn trên phương tiện giao thông 

đường bộ để giao tiếp thông tin với hệ thống thu phí điện tử không dừng theo 

tiêu chuẩn về nhận dạng tần số vô tuyến thụ động cho việc giao tiếp không dây 

và lưu trữ các thông tin liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

4. Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 

(sau đây gọi tắt là thu phí điện tử không dừng) là hình thức thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần phải 

dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ. Quá trình tính toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ được thực 

hiện tự động bởi hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng (sau đây gọi tắt là hệ thống thu phí điện tử không dừng). 

5. Mã số định danh là mã số do nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ 

sử dụng đường bộ cấp cho một phương tiện giao thông đường bộ khi gắn thẻ 

đầu cuối. 

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong Quyết định này được hiểu là 

Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý và các dự án của Tổng 

công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; là Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ có thu phí do địa phương quản lý. 

7. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi 

tắt là nhà cung cấp dịch vụ thu phí) là đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền lựa chọn để đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống 

thu phí điện tử không dừng nhằm cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ.  

8. Tài khoản thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là tài 

khoản thu phí) là tài khoản của chủ phương tiện mở tại nhà cung cấp dịch vụ thu 

phí để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

9. Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư dự án 

xây dựng, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có thu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ.  

Điều 4. Nguyên tắc thu phí điện tử không dừng 

1. Tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ. 
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2. Đảm bảo quyền thu phí của nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã được 

ký kết với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí điện 

tử không dừng, giữa hệ thống thu phí một dừng với hệ thống thu phí điện tử 

không dừng tại từng trạm và toàn bộ hệ thống; mỗi phương tiện chỉ dán 01 thẻ 

đầu cuối để sử dụng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc; việc quản lý, vận 

hành và công tác thu phí tại trạm (bao gồm cả làn thu phí hỗn hợp) sau khi áp 

dụng thu phí điện tử không dừng do một đơn vị thực hiện. 

4. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ 

trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm việc tích hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để phục vụ 

các mục tiêu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Tăng tốc độ lưu thông qua trạm thu phí, giảm ô nhiễm môi trường, tiết 

kiệm chi phí xã hội, hạn chế sử dụng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho 

người sử dụng. 

Chương II 

THU PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG 

Điều 5. Thực hiện việc thu phí điện tử không dừng 

1. Tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng 

a) Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ 

thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử 

không dừng.   

b) Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, 

chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31 tháng 

12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của 

Quyết định này. 

c) Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao 

tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều 

kiện nguồn vốn của dự án. 

2. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án 

đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực 

hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này. 
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3. Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền xem xét, quyết định: 

a) Việc duy trì mỗi trạm thu phí có 01 làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp 

dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) trên mỗi chiều 

lưu thông. 

b) Thời điểm chuyển làn hỗn hợp nêu tại điểm a khoản này sang thu 

phí điện tử không dừng và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử 

không dừng.  

c) Tạm dừng và thời gian tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường 

bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí điện tử không dừng 

theo điểm a, b, khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 7 của Quyết định này do lỗi 

của nhà đầu tư. 

d) Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có 

thời gian hoàn vốn còn lại dưới 03 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch. 

Điều 6. Hệ thống thu phí điện tử không dừng 

1. Hệ thống thu phí điện tử không dừng bao gồm các cấu thành sau: 

a) Hệ thống điều hành trung tâm. 

b) Trung tâm giám sát, bảo trì, chăm sóc khách hàng. 

c) Trung tâm dịch vụ thẻ đầu cuối. 

d) Trung tâm dữ liệu. 

đ) Hệ thống đường truyền dữ liệu. 

e) Hệ thống thiết bị lắp đặt tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

g) Thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông đường bộ. 

h) Các hệ thống, thiết bị, hạng mục khác bảo đảm hoạt động của hệ 

thống thu phí điện tử không dừng; bảo đảm kết nối liên thông giữa các hệ 

thống thu phí điện tử không dừng, giữa hệ thống một dừng với hệ thống điện tử 

không dừng tại từng trạm và toàn bộ hệ thống. 

2. Hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây 

dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính 

xác, hiệu quả và an toàn. 
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Điều 7. Thiết kế, đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo 

trì trạm thu phí điện tử không dừng 

1. Hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế, đầu tư, xây 

dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì theo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thu phí điện tử không 

dừng hoặc dự án có hạng mục thu phí điện tử không dừng; lập, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán bước sau Thiết kế cơ sở được thực hiện theo 

các quy định pháp luật hiện hành. 

3. Việc thiết kế, đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ 

thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng được thực hiện 

bởi nhà cung cấp dịch vụ thu phí. Trường hợp nhà đầu tư tự thiết kế, đầu tư xây 

dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử không dừng 

tại trạm để kết nối với trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ thu phí đầu tư 

thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo kết 

nối đồng bộ với hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không 

dừng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang triển khai. 

Điều 8. Quản lý, bảo trì trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

1. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm vận hành, bảo trì đối với 

những hạng mục công trình, thiết bị phục vụ công tác thu phí do mình quản lý. 

Chi phí quản lý, vận hành, bảo trì được tính trong phương án tài chính của dự 

án thu phí điện tử không dừng. 

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm vận hành, bảo trì đối với những hạng mục 

công trình, thiết bị trừ các hạng mục công trình, thiết bị quy định tại khoản 1 

Điều này của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Chi phí quản lý, vận 

hành, bảo trì được tính trong phương án tài chính của dự án đầu tư kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ có thu phí. 

3. Trường hợp phát sinh vướng mắc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ 

trì phân giao trách nhiệm việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý, vận hành, bảo trì các 

hạng mục công trình, thiết bị của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Điều 9. Thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông đường bộ 

1. Phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ 

(xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng phục vụ an ninh, xe sử dụng vé 

“Phí đường bộ toàn quốc”) phải được gắn thẻ đầu cuối. 

2. Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe 

cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và nhà cung cấp dịch vụ 
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thu phí thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng tham gia giao thông. 

3. Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp 

đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 

trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch 

vụ thu phí.  

Điều 10. Mở tài khoản thu phí 

1. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương 

tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. 

2. Mỗi tài khoản thu phí có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện 

giao thông đường bộ; mỗi phương tiện giao thông đường bộ chỉ được nhận chi 

trả từ một tài khoản thu phí. 

3. Tài khoản thu phí được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của hệ thống thu phí 

điện tử không dừng, bao gồm các thông tin sau: 

a) Thông tin liên hệ của chủ phương tiện: Số chứng minh nhân dân, hoặc 

số thẻ căn cước công dân, hoặc số hộ chiếu; mã số doanh nghiệp, địa chỉ nơi cư 

trú hoặc địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại liên lạc và địa chỉ hộp thư điện tử 

tiếp nhận chứng từ thu phí điện tử không dừng. 

b) Mã số định danh của phương tiện giao thông đường bộ được nhận chi 

trả từ tài khoản thu phí. 

c) Tải trọng phương tiện, số chỗ ngồi, loại xe, biển kiểm soát xe. 

d) Số tiền trong tài khoản, lịch sử giao dịch của tài khoản. 

4. Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin thay 

đổi theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này, chủ phương tiện phải 

thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để cập nhật trên hệ thống thu phí 

điện tử không dừng. 

5. Trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông tin thay đổi 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải cập 

nhật trên hệ thống đăng kiểm và nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cập nhật 

trên hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

Điều 11. Sử dụng tài khoản thu phí 

1. Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí (thông qua các hình 

thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác) để sử 

dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định. 
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2. Trường hợp phương tiện giao thông đường bộ được gắn thẻ đầu cuối 

mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện 

tử không dừng thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp. 

3. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiến hành mở tài khoản trên hệ thống 

ngân hàng thương mại để tiếp nhận phí dịch vụ sử dụng đường bộ của chủ 

phương tiện khi lưu hành qua các trạm thu phí điện tử không dừng. 

4. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm quản lý đối với toàn bộ 

số tiền của các chủ phương tiện nộp vào tài khoản thu phí của nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Xử lý các trường hợp miễn thu, thu theo tháng, theo quý, 

theo năm và các trường hợp phát sinh 

1. Các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo quy 

định của pháp luật có gắn thẻ đầu cuối, khi lưu thông qua làn thu phí điện tử 

không dừng sẽ được nhận diện tự động và cho phép lưu thông qua trạm thu phí 

dịch vụ sử dụng đường bộ. Các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ 

đường bộ khác sử dụng làn thu phí hỗn hợp để lưu thông qua trạm thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ. 

2. Thu theo tháng, theo quý, theo năm 

a) Trường hợp chủ phương tiện có nhu cầu thanh toán phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ theo tháng, theo quý hoặc theo năm cho một hoặc một số trạm 

thu phí điện tử không dừng cụ thể, nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện trừ 

tiền trong tài khoản của chủ phương tiện tại thời điểm đăng ký thanh toán theo 

tháng, quý, năm. 

b) Phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký thanh toán phí dịch vụ 

sử dụng đường bộ theo tháng, quý, năm đi qua trạm thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ đã đăng ký, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không trừ tiền trong tài 

khoản thu phí của chủ phương tiện. Ngoài việc trả theo tháng, quý, năm cho 

trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cụ thể được đăng ký, chủ phương tiện 

phải duy trì đủ số dư tài khoản thu phí để đi qua các trạm thu phí điện tử không 

dừng khác trong trường hợp có nhu cầu sử dụng.   

Điều 13. Chí phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng  

1. Chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại các dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ có thu phí là nguồn thu cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để 

hoàn vốn đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì dự án thu phí 

điện tử không dừng. Chi phí này được trích trực tiếp từ doanh thu thu phí dịch 

vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí. 

Trường hợp doanh thu hoàn vốn của dự án thu phí điện tử không dừng không 
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đảm bảo tính khả thi so với phương án tài chính được duyệt, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thu phí tại trạm thu phí 

để hoàn vốn cho dự án thu phí điện tử không dừng. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định chi phí dịch vụ thu phí 

điện tử không dừng khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu phí 

điện tử không dừng phù hợp với phương án đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, 

vận hành, bảo trì tại mỗi trạm thu phí. Chi phí này được xác định chính thức 

theo Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà cung cấp dịch vụ 

thu phí và được cập nhật trong phương án tài chính của dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ có thu phí. 

Điều 14. Thụ hưởng phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

1. Toàn bộ số tiền thu được tại mỗi trạm thu phí điện tử không dừng sẽ 

được nhà cung cấp dịch vụ thu phí hoàn trả cho nhà đầu tư để đảm bảo hoàn 

vốn theo quy định tại hợp đồng dự án sau khi trừ đi chi phí dịch vụ thu phí điện 

tử không dừng. Thời gian và hình thức chuyển tiền do nhà đầu tư và nhà cung 

cấp dịch vụ thống nhất nhưng đảm bảo việc chuyển tiền cho nhà đầu tư không 

quá 24 giờ kể từ lần chuyển tiền trước đó, trừ các trường hợp đặc biệt đã được 

thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thu phí. 

2. Nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp 

thuế và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật. 

3. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cho nhà 

đầu tư các khoản thất thu do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ thu phí. 

Điều 15. Chi phí tổ chức, quản lý, giám sát thu phí 

1. Chi phí tổ chức, quản lý, giám sát thu phí là toàn bộ chi phí để nhà 

đầu tư thực hiện công tác tổ chức, quản lý, giám sát thu phí (bao gồm cả việc 

thu phí điện tử không dừng và một dừng). 

2. Chi phí tổ chức, quản lý, giám sát thu phí do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thỏa thuận với nhà đầu tư trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù 

hợp quy định của pháp luật. 

Điều 16. Chứng từ thu phí điện tử không dừng 

1. Chứng từ thu phí điện tử không dừng được phát hành dưới dạng 

chứng từ điện tử. Chứng từ thu phí điện tử không dừng phải có chữ ký điện tử 

của đơn vị phát hành theo quy định của pháp luật. 

2. Không sử dụng chứng từ giấy cho việc thu phí điện tử không dừng. 

Trường hợp cần thiết có thể in chứng từ điện tử để phục vụ việc kiểm tra, đối 

chiếu của cơ quan nhà nước.   
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 

1. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí điện tử không 

dừng, bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch. 

2. Kiểm soát hoạt động của hệ thống thu phí điện tử không dừng theo 

quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông (tổ chức phân làn, đặt biển 

báo hiệu chỉ dẫn từ xa, biển báo hiệu quy định về tốc độ, khoảng cách phương 

tiện khi đi vào làn thu phí điện tử không dừng, sơn kẻ vạch đường,...) để thống 

nhất chung cho các trạm thu phí.  

4. Rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng dự án thu phí điện tử 

không dừng (bao gồm cả nội dung và hình thức hợp đồng) để quyết định điều 

chỉnh đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định này. 

5. Đôn đốc, chỉ đạo nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ ký kết Hợp đồng 

dịch vụ đảm bảo tiến độ triển khai dự án.  

6. Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu 

phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo đồng bộ về dữ liệu 

phương tiện giao thông.  

7. Phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng chức năng đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án 

đường bộ có thu phí.   

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện 

việc gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh tham gia giao thông. 

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương 

tiện lưu thông qua trạm thu phí; xử phạt theo quy định của pháp luật đối với 

phương tiện vi phạm. 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về hóa 

đơn trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng. 
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2. Hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện 

nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ. 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí 

điện tử không dừng; bảo vệ tần số của thiết bị thu phí điện tử không dừng và 

ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin. 

2. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong việc đảm bảo 

an toàn thông tin cho hệ thống thu phí điện tử không dừng theo quy định của 

pháp luật. 

3. Kiểm tra, giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện các quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin có liên quan đến hoạt 

động thu phí điện tử không dừng. 

4. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến lợi ích cũng như các quy định của pháp luật và chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức điện tử không dừng 

Điều 21. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Phối hợp, hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện các quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến hoạt động thanh 

toán dịch vụ thu phí điện tử không dừng. 

2. Phối hợp, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến liên thông tài khoản và 

xử lý lãi phát sinh trên các tài khoản liên quan đến hoạt động thu phí điện tử 

không dừng theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Trách nhiệm của chủ phương tiện giao thông đường bộ 

1. Thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ tại 

lần kiểm định gần nhất hoặc trước khi đến hạn kiểm định hoặc khi qua trạm thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ lần đầu hoặc ngay khi thẻ đầu cuối bị mất, hỏng. 

Chi trả tiền gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Quyết định này. 

2. Không được phá hủy, làm giả, can thiệp vào nội dung thẻ đầu cuối, 

chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện giao thông đường bộ này sang phương tiện 

giao thông đường bộ khác. 

3. Cung cấp thông tin để mở tài khoản thu phí, khai báo và sửa đổi thông 

tin tài khoản khi có thay đổi; cung cấp các thông tin cần thiết để nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí hoàn trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào tài khoản thu phí 

khi cần thiết. 
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4. Thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định. 

5. Chấp hành các hướng dẫn về giao thông khi lưu thông qua trạm thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ. 

6. Thông báo, kê khai khi phương tiện sử dụng loại vé phí dịch vụ sử 

dụng đường bộ toàn quốc cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện việc 

cập nhật trong toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

Đ    23. Trá   n   m Ủy  an Q ản lý  ốn N à n ớ   ạ   oan  n    p 

Xác định nguồn vốn triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 

các dự án cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 

quản lý. 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

1. Triển khai thực hiện đồng bộ việc thu phí điện tử không dừng, đảm 

bảo kết nối liên thông và đúng tiến độ. 

2. Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Giao thông vận tải: Tổ 

chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện việc thu phí điện tử 

không dừng đảm bảo thống nhất, hiệu quả. 

3. Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Nếu việc tự tổ chức thực hiện hệ thống thu phí điện tử không dừng riêng không 

khả thi thì lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ Giao thông 

vận tải lựa chọn để thực hiện việc thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu 

phí do mình quản lý, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông 

trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

4. Chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư điều chỉnh hợp đồng dự án để thực 

hiện thu phí điện tử không dừng. 

5. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung phát sinh theo thẩm quyền. 

6. Quyết định việc nhà đầu tư tự thiết kế, đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản 

lý, vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị thu phí điện tử không dừng tại trạm thu 

phí đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả, thống nhất, kết nối liên 

thông đồng bộ theo quy định. 

7. Quyết định, thỏa thuận các chi phí tại Điều 13 và Điều 15 của Quyết 

định này. 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông 

vận tải trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác 

thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí trên địa bàn.   
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Điều 25. Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ có thu phí 

1. Có trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong việc 

đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử 

không dừng tại trạm thu phí theo quy định.  

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi hợp đồng dự 

án nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang hình thức thu phí 

điện tử không dừng. 

3. Ký hợp đồng dịch vụ thu phí với nhà cung cấp dịch vụ thu phí để triển 

khai thực hiện. 

4. Ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí phát hành chứng từ thu 

phí điện tử không dừng cho chủ phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

5. Giám sát hoạt động thu phí (bao gồm cả hình thức thu phí điện tử 

không dừng và một dừng) đối với dự án do nhà đầu tư quản lý, khai thác. 

6. Thực hiện việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì 

hệ thống thiết bị thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí theo Điều 7 

Quyết định này.  

Điều 26. Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

1. Đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí 

điện tử không dừng theo Điều 7 Quyết định này; thu đủ và đúng đối tượng thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật; bảo đảm hệ thống 

thu phí điện tử không dừng vận hành liên tục, bảo vệ an toàn tuyệt đối thông 

tin cho hệ thống; không can thiệp làm sai lệch thông tin, dữ liệu thu phí dịch vụ 

sử dụng đường bộ; bảo mật các thông tin cá nhân của chủ phương tiện theo quy 

định của pháp luật. 

2. Hướng dẫn sử dụng, bảo hành thẻ đầu cuối; mở và quản lý tài khoản 

thu phí, tài khoản tiếp nhận theo quy định của pháp luật; lưu trữ thông tin tài 

khoản chủ phương tiện; cung cấp thông tin về số dư và lịch sử giao dịch theo 

yêu cầu của chủ tài khoản. 

3. Thống nhất với nhà đầu tư ký hợp đồng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ, tiếp quản công tác thu phí điện tử không dừng kịp thời, đúng lộ trình; 

phát hành chứng từ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng cho các 

chủ phương tiện tham gia giao thông theo ủy quyền của nhà đầu tư. 

4. Thông báo kết quả thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho nhà đầu 

tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm để cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và nhà đầu tư kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí điện tử 

không dừng. 
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5. Thông báo về các hành vi vi phạm pháp luật của chủ phương tiện cho 

cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thực hiện thu phí 

điện tử không dừng định kỳ hàng tháng, quý, năm và khi có sự cố phát sinh.  

7. Mở rộng hệ thống, kênh phát hành thẻ đầu cuối nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc gắn thẻ đầu cuối đối với phương tiện giao thông đường bộ. 

8. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống thu phí điện tử không 

dừng cho Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có liên quan để phục vụ 

yêu cầu công tác quản lý nhà nước. 

9. Không chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thu phí điện 

tử không dừng cho nhà đầu tư nước ngoài. 

10. Đảm bảo thực hiện việc kết nối liên thông, đối soát dữ liệu chính xác 

với các hệ thống thu phí điện tử không dừng của các nhà cung cấp dịch vụ thu 

phí khác. 

11. Trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, nhà 

cung cấp dịch vụ thu phí được phép đề xuất triển khai mở rộng thêm dịch vụ 

mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích xã hội, hiệu quả dự án và phải được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

12. Triển khai lắp đặt, hoàn thành các trạm thu phí thuộc dự án trong 

vòng 06 tháng kể từ thời điểm hoàn thành ký hợp đồng dịch vụ và tiếp nhận 

mặt bằng tại trạm. 

Điều 27. Xử lý chuyển tiếp 

1. Các công việc đã thực hiện trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết 

định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

hợp đồng dự án và các nội dung liên quan để phù hợp với Quyết định này. 

3. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở 

đề xuất của Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 28. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 

và thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử tự động không dừng. 






