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THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm  

quyền tước quyền sử dụng 
 
 

 

 

 

            Kính gửi: HTX Dịch vụ Vận tải Quang Trung 
 

 

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình nhận được Quyết định số 0000450/QĐ-

XPHC ngày 30/8/2022 của Thanh tra Sở GTVT Bình Dương về việc tước quyền 

sử dụng phù hiệu số HĐ3722000132 của phương tiện 37F-002.86 có thời hạn 02 

tháng kể từ ngày 30/8/2022. 

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 

và Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020.  

Sở GTVT Ninh Bình thông báo đến HTX DV VT Quang Trung như sau: 

1. Phù hiệu hợp đồng số HĐ3722000132 (có giá trị sử dụng đến ngày 

11/5/2029) do Sở GTVT Ninh Bình cấp cho phương tiện mang biển kiểm soát 

37F-002.86 thuộc quản lý của HTX Dịch vụ Vận tải Quang Trung hết giá trị sử 

dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ.         

2. HTX Dịch vụ Vận tải Quang Trung không được sử dụng phương tiện 

mang biển kiểm soát 37F-002.86 để kinh doanh trong thời gian bị cơ quan có 

thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu có 

thời hạn 02 tháng kể từ ngày 30/8/2022 đến 30/10/2022.   

3. Sau khi hết thời gian 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 phải làm 

thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định.  

Giao Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình giám sát, kiểm tra phương tiện; xử 

lý nghiêm đơn vị nếu cố tình vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải. 

Sở GTVT Ninh Bình yêu cầu HTX Dịch vụ Vận tải Quang Trung nghiêm 

túc thực hiện ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Phòng CSGT - CA các tỉnh, thành phố; 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở (để thực hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VT. 

                        NT02b.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hanh 
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