
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /SGTVT-QLVTPT&NL Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Giấy đề nghị

cấp phù hiệu (Không số) ngày 19/11/2019 của HTX Vận tải huyện Đất Đỏ.

Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu

để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu thông báo phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng và không chịu sự

quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:

TT Biển số
Đơn vị 

quản lý
Số phù hiệu Loại hình Ngày cấp

Ngày 

hết hạn
Ghi chú

1 72B00060
HTX Vận tải

huyện Đất Đỏ

7719004346

Xe chạy

tuyến cố

định

24/09/2019 24/09/2020 Ngừng

hoạt

động
7719004347 Hợp đồng 24/09/2019 24/12/2019

Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động kinh doanh vận tải và

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu đề nghị Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố

trong quá trình tuần tra, thanh kiểm tra phát hiện các phương tiện sử dụng phù

hiệu nêu trên tiến hành thu hồi phù hiệu và xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các cơ

quan, đơn vị có liên quan để phối hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ GTVT, TCĐBVN (b/c);
- Công an tỉnh;
- Giám đốc;
- Sở GTVT các tỉnh, TP;
- Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, TP;
- Thanh tra Sở;
- Trang Web Sở;
- HTX VT H.Đất Đỏ (nộp lại phù hiệu);
- Lưu: VT, QLVT. 

GIÁM ĐỐC

Trần Thượng Chí
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