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THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách xe ô tô kinh doanh vận tải 

do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng cấp phù hiệu và đang quản lý  

 

Thực hiện 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; Thông tư 

số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 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. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng công bố danh sách phương tiện, các loại 

phù hiệu do Sở Giao thông vận tải cấp cho xe kinh doanh vận tải (tính đến ngày 

31/7/2022) còn hiệu lực sử dụng (đính kèm theo các phụ lục), cụ thể như sau: 

1. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Hợp đồng: 50 xe (Phụ lục 1). 

2. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Tuyến cố định: 158 xe (Phụ lục 2).  

3. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Taxi: 141 xe (Phụ lục 3).  

4. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Tải: 406 xe (Phụ lục 4).  

5. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Buýt: 28 xe (Phụ lục 5).  

6. Danh sách phương tiện, phù hiệu xe Đầu kéo: 25 xe (Phụ lục 6).  

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- TCĐBVN (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, TP;  

- Cổng TTĐT Sở;  

- Phòng QLVTPT&NL;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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