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THÔNG BÁO 

Về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất 

Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá nhận được hồ sơ đề nghị xin cấp lại 

giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất của Công ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Kiên Cường, có địa chỉ tại: 82 Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 

12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký 

xe máy chuyên dùng. 

 Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá thông báo đặc điểm của xe máy chuyên 

dùng xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký bị mất như sau: 

 - Tên chủ sở hữu: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cường; 

 - Loại xe máy chuyên dùng: Xe cẩu (Xe cần trục bánh lốp);  

 - Biển số đăng ký được cấp:   36LA-0068; 

 - Nhãn hiệu: TADANO;                 - Màu sơn:  Vàng; 

 - Công suất động cơ: 172Hp;          - Nước sản xuất: Nhật Bản; 

 - Năm sản xuất: 1979;                     - Trọng lượng: 22950 kg; 

 - Số động cơ: 36LA0568;                - Số khung: K202-20165; 

 - Kích thước bao (dài x rộng x cao),(mm): 11790x2490x3460mm 

 Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Sở GTVT trong thời gian 15 ngày. Hết thời gian đăng tải nếu không nhận được 

ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị cấp lại 

đăng ký, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc Sở Giao thông vận tải cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu nêu trên. 

 Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá trân trọng thông báo và rất mong nhận 

được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Tổng CĐBVN;       

- Sở GTVT các tỉnh thành phố; 

- Sở GT-XD Lào Cai; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Cty TNHH Kiên Cường; 

- Lưu: VT, QLPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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