
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 10 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hết hiệu lực của phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải  
 

 

Trên cơ sở thông báo của Công ty TNHH MTV Blue Taxi và Cty Cổ phần 

Trung Kiên về việc phương tiện kinh doanh vận tải bị mất phù hiệu; Sở Giao 

thông vận tải tỉnh KonTum thông báo: 

1. Phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Cty TNHH MTV Blue Taxi,  Cty 

Cổ phần Trung Kiên không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo, cụ thể như 

sau: 

Stt Biển số Loại phù hiệu Số phù hiệu Thời hạn Ghi chú 

1 82A-047.78 Xe Taxi 6220005007 29/9/2022 Bị mất 

2 82C-001.07 Xe tải 6218003275 15/10/2025 Bị mất 

2. Sở Giao thông vận tải thông báo để Sở Giao thông vận tải và Phòng 

Cảnh sát Giao thông - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan 

tâm, phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm 

soát nếu phát hiện các phương tiện sử dụng phù hiệu nêu trên thì xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

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

 

Nơi nhận:  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); 

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

 - Thanh tra Sở (k/tr); 

 - Cổng thông tin điện tử của Sở; 

 - Cty TNHH MTV Blue Taxi; 

 - Cty CP Trung Kiên; 

 - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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