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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Cao Bằng, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng đối với xe kinh doanh vận tải 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng nhận được Thông báo số 63/CV-ĐN ngày 

09/7/2022 của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường về việc thông báo xe ngừng khai 

thác vận tải kèm báo cáo mất phù hiệu vận tải của các phương tiên xin ngừng. 

Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hoạt 

động kinh doanh vận tải trái quy định của pháp luật, Sở Giao thông vận tải Cao 

Bằng thông báo như sau: 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông báo 02 phù hiệu kinh doanh vận tải 

được cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường không còn giá trị sử dụng kể từ 

ngày 28/7/2022, cụ thể: 

STT Biển kiểm soát Phù hiệu Số Phù hiệu Hạn sử dụng 

1 35B - 010.20 Tuyến cố định 48TCĐ/2021/VT 11/6/2025 

2 35B - 010.93 Tuyến cố định 49TCĐ/2021/VT 11/6/2025 

Để tăng cường công tác quản lý trong hoạt động vận tải cũng như xử lý nghiêm 

trường hợp chủ phương tiện cố tình vi phạm sử dụng phù hiệu trên để hoạt động kinh 

doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông 

và Thanh tra giao thông các tỉnh, thành phố khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng 

phù hiệu nêu trên thì xử lý theo quy định và thu hồi phù hiệu gửi về Sở Giao thông 

vận tải Cao Bằng để tiếp tục có biện pháp xử lý đối với chủ phương tiện. Đề nghị Sở 

Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp không cấp phù hiệu cho các phương 

tiện trên trước khi có ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Công an các tỉnh, TP; 

- Phòng CSGT-Công an tỉnh; 

- Công an các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Thanh tra Sở; 

- Bến xe khách LTTP Cao Bằng; 

- Các đơn vị KDVT; 

- DNTN Hồng Trường (t/h); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Văn Định 
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