
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:              /QĐ-SGTVT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07  tháng 10 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 94/BR-VT 

do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 17 tháng 09 năm 2013 của Công ty cổ phần 

Dịch vụ Vận tải Quốc Thiên Phú. 

Lý do: Công ty ngừng hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công 

ten nơ. 

Điều 2: Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Quốc Thiên Phú có 

trách nhiệm nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Phù hiệu xe 

cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 

(bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3: Trưởng phòng QLVTPT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan và 

Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Quốc Thiên Phú chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang web Sở; 

- Cty CP DVVT Quốc Thiên Phú; 

- Lưu: VT, QLVT(2b). 

GIÁM ĐỐC 
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