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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 20  tháng 11  năm 2018

THÔNG BÁO
V.v Chấm dứt hiệu lực phù hiệu của các phương tiện

 trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Căn cứ Thông báo giải thể Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải Phúc Thịnh
Phát trên Báo Tây Ninh các ngày 06/6/2018, 08/6/2018, 09/6/2018. Sau khi có Thông
báo giải thể đã quá thời hạn 30 ngày, đơn vị không liên hệ được chủ phương tiện để
hoàn tất thủ tục chấm dứt thành viên và thu hồi phù hiệu nộp lại Sở GTVT. Ngày
29/8/2018, Hợp tác xã đã nộp về Sở GTVT Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
số 721701311, do Sở GTVT Tây Ninh cấp lần thứ 3 ngày 03/5/2017 thời hạn
12/01/2024 và chấm dứt hoạt động. Sở GTVT Tây Ninh thông báo:

Chấm dứt hiệu lực 94 phù hiệu thuộc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải
Phúc Thịnh Phát kể từ ngày 20/11/2018 (đính kèm danh sách).

Để tăng cường công tác quản lý cũng như xử lý nghiêm các trường hợp chủ
phương tiện cố tình vi phạm sử dụng phù hiệu trên để hoạt động kinh doanh vận tải, Sở
GTVT Tây Ninh đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các huyện,
thành phố và lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp
trong quá trình tuần tra kiểm soát nếu phát hiện các xe trên hoạt động vận chuyển khách,
hàng hóa thì lập biên bản xử lý và thu hồi phù hiệu gửi về Sở GTVT Tây Ninh để tiếp
tục có biện pháp xử lý đối với chủ phương tiện.

Sở GTVT Tây Ninh trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm
phối kết hợp của quí cơ quan đơn vị./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Giám đốc Sở (để b/cáo);
-Phòng CSGT CA tỉnh Tây Ninh;
-Thanh tra Sở GTVT Tây Ninh;
-Sở GTVT các tỉnh, TP;
-Lưu: VT, PQLVT-PTNL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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