
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB- SGTVT Hà Tĩnh, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Phù hiệu hết giá trị sử dụng 

 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh nhận được Thông báo số 09/TBN ngày 

03/01/2023 của Công ty CPVT Thành Đạt về việc ngừng khai thác vận tải hành 

khách bằng xe ô tô; theo đó có 05 phương tiện bị mất phù hiệu chạy xe. 

Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu vẫn còn 

hiệu lực tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh 

thông báo nội dung sau: 

1. Phương tiện được Sở GTVT Hà Tĩnh cấp phù hiệu cho Công ty CPVT 

Thành Đạt không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này, gồm:  

ST

T 

Biển kiểm 

Soát 

Số  

phù hiệu 

Ngày cấp 

phù hiệu 

Có giá trị 

đến ngày 

Loại phù hiệu 

1 38B- 004.10 
446/2020/CĐT- 

TĐ 

29/12/2020 
29/12/2027 Tuyến cố định 

2 38B-004.48 
445/2020/CĐT- 

TĐ 

29/12/2020 
29/12/2027 Tuyến cố định 

3 38C-139.80 056/2020/XT 31/3/2020 15/11/2024 Xe tải 

4 38B-001.77 4221003178 06/4/2021 06/04/2028 Hợp đồng 

5 38B-007.16 
008/2020/HĐ-

TĐ 

17/01/2020 
15/11/2024 Hợp đồng 

2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các 

lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên 

thì thu hồi và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.  

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận:       
- Cục ĐBVN (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Công an các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Ban ATGT Tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Cty CPVT Thành Đạt; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, P. VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Thắng 

 


		thangnv.sgt@hatinh.gov.vn
	2023-01-05T07:57:25+0700


		2023-01-05T08:03:53+0700


		2023-01-05T08:04:11+0700


		sogiaothong@hatinh.gov.vn
	2023-01-05T08:04:36+0700




