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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Phù hiệu xe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ 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 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; 

Căn cứ điểm a khoảng 4 Điều 22 xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải 

tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 quy định trách nhiệm và xử lý vi 

phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ văn bản số 1316/TB-TTrS  ngày 27/09/2019 của Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Đồng Nai về việc thông báo việc xử phạt VPHC phương tiện 72C-076.88; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thu hồi Phù hiệu xe có Biển số 72C-076.86, Số phù hiệu: 7719000279 

cấp ngày 21 tháng 01 năm 2019, thuộc quản lý của hợp tác xã dịch vụ vận tải Thiên 

Ưng; 

 

Phù hiệu trên, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp và có hiệu lực 

đến ngày 21/01/2020, thời hạn thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại 

phù hiệu. 

 

 Đính kèm văn bản số 1316/TB-TTrS ngày 27/09/2019 của của Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Nai. 

 

Lý do thu hồi: xe trên chở hàng vượt trọng tải cho phép khi tham gia giao thông 

được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

xe trên từ 10% đến 50%. 

 

Điều 2: Giám đốc HTX có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng xe ô tô về 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: Các Ông (Bà) trưởng phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan và Giám đốc HTX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c); 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Thanh tra Sở GTVT BRVT (để p/h); 

- Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai; 

- Trang web Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL(2b). 

      GIÁM ĐỐC 
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