
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 Số:              
V/v chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong 

hoạt động vận tải thông qua TBGSHT 

tháng 08/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng        năm   

                                   

   Kính gửi:  

          - Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

          - Thanh tra Sở; 

          - Phòng Quản lý vận tải. 

  

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô;  

Sở GTVT  Hà Nam đã có các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, vi phạm 

trong hoạt động vận tải thông qua TBGSHT; yêu cầu các đơn vị xử lý và báo 

cáo về Sở GTVT. Tuy nhiên một số đơn vị chưa chấp hành báo cáo theo quy 

định Để xử lý nghiêm các vi phạm, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ phương tiện vi phạm của đơn vị (phụ 

lục I kèm theo), tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay và xử lý vi phạm theo quy chế 

của đơn vị. Nếu có vướng mắc thì báo cáo giải trình về Sở trước ngày 14/10/2019, 

Sở xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Giao phòng Quản lý vận tải, PT&NL phối hợp cùng Thanh tra tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở để xử lý các vi phạm theo quy định (phụ lục II kèm theo). Kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô và thực hiện việc thu hồi phù hiệu theo quy định.   

3. Giao Thanh tra Sở kiểm tra, đôn đốc và xử lý (nếu có) theo quy định đối 

với đơn vị không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu phương tiện vi phạm 

về Sở  GTVT Hà Nam (theo Quyết định thu hồi phù hiệu). 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Bến xe trên địa bàn; 

- Lưu VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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