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THÔNG BÁO
Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng
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.
Sở Giao thông vận tải Hậu Giang nhận được Đề nghị số 93/ĐN-HTX ngày
28/02/2022 của HTX DV vận tải thủy bộ về việc xóa bỏ những phương tiện xe ô tô
không còn kinh doanh vận tải của đơn vị; Đề nghị số 01/ĐN-HTX ngày 22/02/2022
của HTX Thanh Khởi về việc xóa bỏ những phương tiện xe ô tô không còn kinh
doanh vận tải của đơn vị; Đề nghị số 19/ĐN-HTX ngày 12/4/2022 của HTX DVHT
vận tải Đường bộ Phụng Hiệp về việc gỡ phù hiệu các phương tiện không còn thuộc
quản lý của đơn vị; Báo cáo số 04/BC-HTX.HH ngày 25/02/2022 của HTX DV vận
tải Hồng Hưng về việc không còn quản lý được phù hiệu và chủ phương tiện.
Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hết giá trị sử
dụng, không còn quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Hậu
Gaing thông báo nội dung như sau:
1. Danh sách phù hiệu xe hết giá trị sử dụng, không còn quản lý của Sở Giao
thông vận tải Hậu Giang (Đính kèm danh sách phù hiệu hết giá trị sử dụng).
2. Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo danh sách phù hiệu đã cấp nêu
trên hết giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này. Đề nghị Sở Giao thông vận tải,
Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá
nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì tiến hành thu hồi xử lý theo quy định.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h);
- Công an các tỉnh, thành phố (p/h);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Thanh tra Sở GTVT;
- Các đơn vị KDVT;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT.
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