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THÔNG BÁO 

Hủy hiệu lực phù hiệu xe kinh doanh vận tải 

(báo mất, không còn giá trị sử dụng) 

  

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh nhận được Công văn số 61/Cv-BN ngày 

02/6/2020 của Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên về việc xe 

ngừng hoạt động và bị mất phù hiệu. 

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và ngăn 

ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu còn hiệu lực do Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh cấp (đã mất) để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo: 

1. Hủy hiệu lực phù hiệu số 46/2018/ĐK, do Sở Giao thông vận tải Hà 

Tĩnh cấp ngày 01/6/2018, có giá trị đến ngày 07/7/2022, cho xe ô tô mang biển số 

38C-055.19 thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên; kể từ ngày 

19/6/2020 phù hiệu trên không còn giá trị sử dụng. 

2. Đề nghị các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải) các tỉnh, thành phố khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng 

phù hiệu xe ô tô có đặc điểm như trên thì thu hồi và xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp quản lý/. 

 

    Nơi nhận:        
  - Giám đốc Sở (để b/cáo); 

  - Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

  - Phòng CSGT các tỉnh, thành phố;  

  - Thanh tra Sở; 

  - Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên; 

  - VP đăng tải Website;  

  - Lưu VT, P. QLVT,PT&NL; 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

  

 

 Nguyễn Việt Thắng 
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