
 

 

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

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

Số:            /TB-SGTVT Kon Tum, ngày      tháng 8 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 

Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng  
 

 

 

 

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh quy định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Trên cơ sở Thông báo số 492/TB-TTrS ngày 28/8/2020 của Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc tước quyền sử dụng phù hiệu xe; Sở 

Giao thông vận tải thông báo: 

 1. Phù hiệu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp cho phương tiện 

kinh doanh vận tải của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây 

Nguyên hết giá trị sử dụng như sau: 
 

TT Biển kiểm soát Nhãn hiệu Số phù hiệu Ghi chú 

1 82B-006.19 FORD 6219003860 Xe Hợp đồng 

 

2. Hết thời hạn tước phù hiệu (02 tháng kể từ ngày 26/8/2020), Hợp tác xã 

vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên có trách nhiệm khắc phục vi 

phạm theo quy định và  nộp lại Phù hiệu số 6219003860 đã cấp cho phương tiện 

82B-006.19 về Sở Giao thông vận tải; trường hợp nếu có nhu cầu tiếp tục sử 

dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị thực hiện thủ tục để 

được cấp lại phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh quy định về kinh doanh 

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

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, 

phối hợp quản lý./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
  - Cục Thuế tỉnh KonTum (ph/h); 

  - Phòng CSGT-Công an tỉnh KonTum (ph/h); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Thanh tra Sở (k/tr); 

  - HTX VT CG HH&HK Tây Nguyên (th/h); 

  - Trang thông tin điện tử của Sở; 

  - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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