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THÔNG BÁO 

Phù hiệu hết giá trị sử dụng 

 

 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh nhận được Thông báo số 01/CV- CT ngày 

31/05/2022 của Công ty TNHH thương mại vận tải Hiếu Viện về việc trình báo 

thất lạc phù hiệu xe tuyến cố định. 

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 TNHH 

thương mại vận tải Hiếu Viện 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- 015.45 
036/2021/T

CĐ- HV 

27/04/2021 27/04/2028 Xe tuyến cố 

định 

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:       
- Tổng 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 TNHH TMVT Hiếu Viện; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, P. VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Thắng 
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