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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu vận tải   

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH 

 

 Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở GTVT Ninh Bình; 

 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; 

Căn cứ kết quả tổng hợp vi phạm trích xuất từ Hệ thống thông tin Giám 

sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3 năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - An toàn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thu hồi phù hiệu đối vói 57 phương tiện kinh doanh vận tải 

có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy (không tính các trường hợp vi 

phạm tốc độ từ 5 lần trở xuống) trong tháng 03/2022. 

     (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Căn cứ thu hồi: theo quy định tại điểm b khoản 10 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. 

 Phù hiệu đã cấp cho các phương tiện nêu trên không còn giá trị sử 

dụng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

  1. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tại  

Điều 1 khẩn trương giao nộp phù hiệu về Sở GTVT (qua Phòng Pháp chế - 

An toàn) trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quyết định có hiêu lực; không được 

sử dụng phương tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia kinh doanh vận tải 

trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. Nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng 

phương tiện để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục 



để được cấp lại phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP.  

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế - An toàn, 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái kiểm tra, xử lý nghiêm đối 

với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm nhưng cố tình 

không giao nộp phù hiệu của phương tiện vi phạm về Sở Giao thông vận tải 

theo quy định.  

3. Giao Phòng Pháp chế - An toàn tiếp tục theo dõi việc khắc phục vi 

phạm của các phương tiện thông qua Hệ thống thông tin thiết bị giám sát 

hành trình để tham mưu Lãnh đạo Sở việc cấp lại phù hiệu cho phương tiện 

kinh doanh vận tải theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Pháp 

chế - An toàn, Quản lý VTPTNL, Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc các đơn 

vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Phòng CSGT- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, PCAT  

                             (QT/26b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hanh 
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