
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /SGTVT-QLVT 

V/v thông báo phù hiệu hết giá trị sử 

dụng. 

            Thanh Hóa, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

             Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND; 

Địa chỉ: 164 Nguyễn Đình Thuần, phường Đông 

Tân, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá. 

                                    

 Ngày 04/5/2022 Sở GTVT nhận được Thông báo số 239/TB-PC08 ngày 

20/4/2022 của Phòng CSGT-Công an tỉnh Quãng Ngãi về việc thông báo tước 

quyền sử dụng phù hiệu. Theo đó, ngày 20/4/2022 Giám đốc Công an tỉnh Quãng 

Ngãi đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ, tước quyền sử dụng phù hiệu “Xe tải” số: XT3822000068 do 

Sở GTVT Thanh Hoá cấp đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 36C-088.21 thuộc Công 

ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND; hạn phù hiệu đến ngày 11/01/2023 (thời 

gian tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn 2 tháng, kể từ ngày 20/4/2022 đến 

ngày 19/6/2022). 

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 9, Điều 22 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 GTVT thông báo nội dung sau: 

1. Phương tiện mang biển kiểm soát 36C-088.21 thuộc Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại TND được cấp phù hiệu xe tải số: XT3822000068 đã vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng 

hình thức xử phạt (tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn 2 tháng kể từ ngày 

20/4/2022 đến ngày 19/6/2022). 

2. Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND không được sử dụng 

phương tiện mang biển kiểm soát 36C-088.21 tham gia hoạt động kinh doanh vận 

tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu (trong thời gian 2 tháng kể từ 

ngày 20/4/2022 đến ngày 19/6/2022) theo quy định tại Điểm b Khoản 12 Điều 22 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

3. Sau khi hết thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu 

cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục 

để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Tuy nhiên, trong thành phần hồ sơ phải có 

thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử 

dụng phù hiệu theo quy định tại Khoản 7, Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

Giao Thanh tra Sở GTVT Thanh Hoá giám sát, kiểm tra phương tiện; xử lý 

nghiêm đối với trường hợp đơn vị cố tình sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 

36C-088.21  tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền 

sử dụng phù hiệu. 
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Sở GTVT Thanh Hoá đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố   

- Công an các tỉnh, thành phố                    

- Phòng CGST-Công an tỉnh Thanh Hoá     (để P/H); 

- Công an thành phố Thanh Hoá 

- Công an tỉnh Quãng Ngãi 

- Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Văn phòng Sở (đăng tin lên Cổng TT Sở); 

- Lưu: VT, QLVT (70b). 
   

                           KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                                                 

 

 

              

 

                         Vương Quốc Tuấn 
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