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QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ khai thác tuyến, thu hồi phù hiệu đối với xe vi phạm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao 

thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao 

thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô;  

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải;  

Theo đề nghị của Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái,  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Hương Sơn - 

Kỳ Anh và thu hồi phù hiệu đối với xe mang biển kiểm soát số 38B-007.34 của 

Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh. 

Lý do: Vi phạm Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 

15/10/2015 của Bộ GTVT (Thực hiện không đúng biểu đồ chạy xe theo phương 

án khai thác tuyến đã được chấp thuận: Khai thác vượt qúa lộ trình quy định từ 

bến xe tx Kỳ Anh vào xã Kỳ Nam - tx Kỳ Anh). Thời gian đình chỉ khai thác tuyến, 

thu hồi phù hiệu 01 (một) tháng, kể từ ngày 23/6/2020 đến hết ngày 23/7/2020. 

Sau thời gian trên, nếu đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành thì được nhận lại phù hiệu 

để tiếp tục hoạt động.  

Điều 2. Yêu cầu Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh nộp lại phù hiệu 

của xe  vi phạm (38B-007.34)  về Sở Giao thông vận tải qua Phòng Quản lý 

VT,PT&NL theo quy định (trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày ký Quyết định 

đơn vị phải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải). Trường 

hợp không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu, Sở Giao thông vận tải không 

cấp lại phù hiệu cho phương tiện bị thu hồi trong thời hạn 06 tháng. Đồng thời, 

yêu cầu tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận 

theo dõi an toàn giao thông; xử lý kịp thời lái xe vi phạm theo nội quy, quy chế 

của Công ty.                  



Điều 3. Giao Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với 

phương tiện trên nếu cố tình vi phạm các quy định về quản lý vận tải theo quy 

định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh, 

Trưởng phòng Quản lý VT,PT NL và các đơn vị, cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

     Nơi nhận:    
     - Như Điều 4;  
     - Tổng Cục ĐBVN    (để báo cáo); 

     - UBND Tỉnh               

     - Giám đốc Sở       

     - Công an tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp);    

     - Thanh tra Sở (để kiểm tra xử lý); 

     - Lưu: VT, QLPTVT NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 Nguyễn Việt Thắng 
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