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Số: 549 /SGTVT 
 

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 

 

Tây Ninh, ngày 16  tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi: Hợp tác xã TM Dịch vụ Vận tải Phúc Đại Phát. 

  

Sở Giao thông vận tải nhận được Quyết định số 66/QĐ-XPHC ngày 

12/5/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc tước quyền sử 

dụng phù hiệu vận tải phương tiện 50LD-129.34 thuộc Hợp tác xã TM Dịch vụ 

Vận tải Phúc Đại Phát thời hạn 02 tháng kể từ ngày 12/5/2022. 

Căn cứ 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 Tây Ninh thông báo như sau: 

1. Phù hiệu số 7220033435 cấp cho xe ô tô tải biển số 50LD-129.34  có 

giá trị đến ngày 13/12/2024 hết giá trị sử dụng từ ngày 12/5/2022 do bị tước 

quyền sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 22 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

2. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu 

cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh 

doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Trong hồ 

sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị 

tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP. 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải 

để biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/hợp); 

- Công an tỉnh (p/hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Thanh tra Sở (T/hiện); 

- Website Sở GTVT Tây Ninh; 

- Lưu: VT, PQLVT, PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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