UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 1547/SGTVT-KHTCVT
V/v thông báo phù hiệu hết giá
trị sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH MTV VT Thi Yến.
Sở Giao thông vận tải nhận được Thông báo số 204/TB-TTS ngày 10/7/2020
của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đăk Nông v/v tước quyền sử dụng phù hiệu
xe tải;
Căn cứ Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính
phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao
thông vận tải thông báo đến Công ty TNHH MTV VT Thi Yến như sau:
1. Phù hiệu số 756/2016 do Sở GTVT tỉnh Gia Lai cấp cho phương tiện có
biển kiểm soát 81M-3006 thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV VT Thi Yến
hết giá trị sử dụng theo quy định.
2. Công ty không được sử dụng phương tiện trên để kinh doanh vận tải trong
thời gian bị Thanh tra Sở GTVT Đăk Nông tước quyền sử dụng phù hiệu.
3. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu Công ty có nhu
cầu tiếp tục sử dụng phương tiện trên tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm hồ
sơ để được cấp lại phù hiệu mới. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp lại phù hiệu theo quy
định tại Khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Sở Giao thông vận tải thông báo đến Công ty TNHH MTV VT Thi Yến biết
và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục ĐBVN (b/c);
- Thanh tra Sở GTVT Đăk Nông;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (Đăng website);
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, KHTCVT(N).

