
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
  

Số:           /QĐ-SGTVT Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KON TUM 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 

013/2017/GPVT được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp cho Công ty 

TNHH Tín Hưng Kon Tum (Địa chỉ: Số nhà 68, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 

Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), ngày cấp 25/7/2017 có giá trị 

đến 25/7/2024.   

Lý do: Thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 19 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ(1).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty TNHH Tín 

Hưng Kon Tum có trách nhiệm nộp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 

662220006/GPKDVT về Sở Giao thông vận tải theo quy định trong thời hạn 07 

ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực. 

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

Thanh tra Sở; Giám đốc Công ty TNHH Tín Hưng Kon Tum và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
 - Như điều 3; 

 - Cục ĐBVN (b/c);  

 - Cục Thuế tỉnh KonTum (ph/h);    

 - Sở KH và ĐT tỉnh Kon Tum (ph/h);    

 - VP UBND tỉnh; 

 - Phòng CSGT-Công an tỉnh (ph/h); 

 - Thanh tra Sở (k/tr); 

 - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

                                              
(1) Quá thời gian 06 tháng liên tục đơn vị không có phương tiện được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu 

để kinh doanh vận tải. 
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