
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 12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Hủy hiệu lực của phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải 
 

 

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động phương tiện, báo mất phù hiệu của 

đơn vị vận tải, phương tiện bị thu hồi phù hiệu nhưng đơn vị vận tải chưa trả phù 

hiệu về Sở Giao thông vận tải; để tăng cường công tác quản lý vận tải, ngăn ngừa 

tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu của phương tiện đã 

thông báo ngừng hoạt động, báo mất hoặc bị thu hồi; Sở Giao thông vận tải tỉnh 

KonTum thông báo: 

1. Phù hiệu được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp cho các phương 

tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này, cụ 

thể như sau: 

(Có danh sách các phù hiệu thông báo hết hiệu lực gửi kèm). 
 

2. Đề nghị các lực lượng chức năng: Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong quá trình tuần tra, 

kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì phối hợp 

thu hồi hủy phù hiệu và xử lý theo quy định hiện hành. 

Trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp quản lý của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
  - Sở GTVT các tỉnh, thành phố (ph/h); 

  - Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai (ph/h); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Phòng CSGT - Công an các tỉnh, thành phố (ph/h); 

  - Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố (ph/h); 

  - Công an các huyện, thành phố KonTum (ph/h); 

  - Các đơn vị vận tải, bến xe có liên quan; 

  - Cổng thông tin điện tử của Sở; 

  - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

 



DANH SÁCH PHÙ HIỆU THÔNG BÁO HẾT HIỆU LỰC SỬ DỤNG 

(Kèm theo Thông báo số:                  /TB-SGTVT ngày         tháng 12 năm 2021 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 
 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ghi chú 

1 82C-008.48 Xe tải 6218003485 Ngừng hoạt động 

2 82H00040 Xe đầu kéo 6220005037 

Bị thu hồi theo 

Quyết định số 

550/QĐ-SGTVT 

ngày 20/12/2021 

của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Kon 

Tum 

  

  

3 82B00392 Xe tuyến cố định 6220004692 

4 47B02582 Xe tuyến cố định 6220004808 

5 82C04352 Xe tải 6221005645 

6 82H00121 Xe đầu kéo 6221005672 

7 82B00256 Xe tuyến cố định 188/2016-SGTVT 

8 82B00344 Xe buýt XB6221000008 

9 82C01385 Xe đầu kéo 6219004040 

10 82H00146 Xe đầu kéo ĐK6221000005 

11 82C05304 Xe đầu kéo 6220005113 

12 82F00031 Xe buýt 6221005697 

13 82B00472 Xe tuyến cố định 6221005514 

14 82C00355 Xe tải 6218002049 

15 82H00056 Xe đầu kéo 6220004945 

16 82C02245 Xe Container 6220005064 

17 82C03962 Xe đầu kéo 6219004292 
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