
Mục tiêu
Thu phí là một phần trong chiến lược dài hạn của 
ODOT để quản lý tắc nghẽn giao thông và đảm bảo 
tăng doanh thu bền vững cho các khoản đầu tư 
đường bộ và vận tải đa phương thức. Chương trình 
Thu phí Oregon bao gồm hai dự án thu phí: Dự án 
Thu phí I-205 và Dự án Định giá Giao thông Khu vực.

Doanh thu từ việc thu phí sẽ giúp tài trợ cho các dự 
án giao thông trong khu vực đô thị tại Portland, duy 
trì và cải thiện hệ thống vận tải đa phương thức của 
chúng ta.

Thu phí tại Oregon sẽ vận hành như thế nào
Tài xế không cần phải dừng xe và thanh toán. Một 
hệ thống thu phí điện tử cho phép các tài xế không 
phải dừng lại. Hệ thống thu phí sẽ đọc dữ liệu từ bộ 
phận thu phát - một thiết bị nhỏ đặt phía trong kính 
chắn gió riêng cho mỗi tài khoản - hoặc có thể chụp 
hình bảng số xe để thu phí. Số tiền phí thay đổi tùy 
theo lịch trình đã được thiết lập sẵn, với mức phí cao 
hơn trong giờ cao điểm - Mức Phí Thay Đổi. Tài xế sẽ 
biết trước chi phí phải thanh toán trước khi đi vào 
đường có thu phí. 

Chương trình thu phí sẽ giúp người nộp phí có chuyến 
đi nhanh và ổn định hơn, cung cấp quỹ để nâng cấp 
đường cao tốc và các hình thức vận tải đa phương tiện, 
từ đó cải thiện giao thông và an toàn .

Mức phí
Ủy ban Vận tải Oregon sẽ đặt ra mức phí dựa trên ý 
kiến của cộng đồng, chi phí sinh hoạt, lạm phát, mục 
tiêu giảm tắc nghẽn và nhu cầu về doanh thu. Tỷ lệ thu 
phí sẽ được quyết định sau quá trình đánh giá về môi 
trường và khoảng 6 tháng trước khi chương trình thu 
phí được tiến hành. Việc thu phí dự kiến sẽ bắt đầu vào 
cuối năm 2024 trên I-205.

Thu phí Trong Khu vực Đô thị Portland

Lợi ích
Cải thiện thời gian di chuyển trên I-5 và 
I-205 và tăng độ tin cậy, an toàn và hiệu 
quả. 

Giảm phát thải khí nhà kính và tiêu thụ 
nhiên liệu.

Tạo nguồn vốn mới và ổn định 

Nâng cao công bằng và cơ động trong 
giao thông. 
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Bản đồ Các Dự án Thu phí tại Oregon



Nếu cần hỗ trợ theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật hoặc Quyền Công dân Tiêu đề VI, dịch thuật / thông dịch, hoặc biết 
thêm thông tin, xin gọi 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp Oregon  7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128. 
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128. 
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电: 503-731-4128 
The information in this document, and the public and agency input received, may be adopted or incorporated by reference into a future environmental review process to meet the requirements of the 
National Environmental Policy Act.

Quét mã để truy cập 
trang web

Hãy tham gia và chắc chắn rằng bạn được lắng nghe. Nếu có câu hỏi hay ý 
kiến xin gởi về: oregontolling@odot.oregon.gov

Trang web: OregonTolling.org
Điện thoại: 503-837-3536
Đăng ký để nhận bảng tin điện tử OregonTolling.org. Nhấn vào  
“Contact Us.”
Twitter: @UrbMobilityOfc

Chúng tôi lấy công bằng làm tiêu 
chí
Sự công bằng là ưu tiên của ODOT. Mục 
tiêu của chúng tôi là tạo ra các giải pháp 
tốt hơn cho những cộng đồng chưa được 
quan tâm và phục vụ tốt trong lịch sử. 
Chúng tôi đang:

• Làm việc với các đối tác trong cộng 
đồng. 

• Áp dụng một nền tảng công bằng để 
phát triển dự án nhằm ghi nhận và hỗ 
trợ sự tham gia của cộng đồng. 

• Làm việc với Ủy ban tư vấn về Công 
bằng và Di chuyển. Ủy ban luôn chào 
đón các ý kiến từ cộng đồng và tư vấn 
các phương án cải thiện cho cộng đồng.  
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Các bước tiếp theo
Thu phí I-205
ODOT sẽ áp dụng chương trình thu phí với mức phí thay đổi 
trên cầu Abernethy và cầu Sông Tualatin để nâng doanh thu 
nhằm hoàn thành dự án cải thiện I-205 và quản lý việc ùn tắc. 
ODOT đang tiến hành chuẩn bị Đánh giá Môi trường. Đánh 
giá Môi trường sẽ được công bố để nhận các đánh giá và góp 
ý từ cộng đồng vào mùa hè năm 2022. 

Dự án Định giá Giao thông trong khu vực
Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu cho 
dự án định giá giao thông trong khu vực, dự án này sẽ đánh giá 
việc thu phí ở toàn bộ hành lang I-5 và I-205. ODOT sẽ nghiên 
cứu các lựa chọn thu phí, xác định các chiến lược để việc thu 
phí sẽ trở nên dễ dàng hơn cho người tham gia giao thông, và 
các cộng đồng bị bỏ quên và chưa được phục vụ đúng mức 
trong lịch sử, cũng như mời lấy ý kiến từ cộng đồng. 
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