
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:            
 

   Hà Nam, ngày          tháng          năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi phù hiệu xe ô tô tải 90C-045.82 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 
 

Căn cứ Nghị định 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; 

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 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 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày 24/6/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của Sở Giao thông vận tải Hà Nam; 

Căn cứ Văn bản số 2408/TTS-TMTH ngày 21/8/2020 của Thanh tra Sở 

GTVT Hà Nội về việc đề xuất thu hồi phù hiệu xe ô tô tải BKS 90C - 045.82. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Thu hồi không thời hạn phù hiệu xe tải số 1321, do Sở GTVT Hà 

Nam cấp cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung (phù hiệu cấp ngày 23/01/2017, 

có giá trị đến ngày 22/01/2024). 

 Lý do thu hồi: Khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện không thực hiện cấp lại 

phù hiệu quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ (theo đề xuất của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tại Văn 

bản số 2408/TTS-TMTH ngày 21/8/2020). 

  Điều 2. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung, các tập thể, cá nhân liên quan 

dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định thu hồi phù hiệu nêu trên ngay 

sau khi Quyết định có hiệu lực. 

  Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh 

Thanh tra Sở, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung và các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh                     (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở  

- Sở GTVT các tỉnh, TP 

- Công an các tỉnh, TP                 (để ph/hợp) 

- Thanh tra Sở 

- Thanh tra Sở GTVT Hà Nội 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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