
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 9 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thu hồi phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải 
 
 

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 12/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô 

tô cung cấp từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành 

trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/7/2020; 

Trên cơ sở Văn bản số 9211/BGTVT-VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công tác phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung 

liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT; Văn bản số 1398/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/9/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về việc báo cáo, đối chiếu đối với phương tiện vi phạm quy định 

thông qua thiết bị giám sát hành trình. 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi không thời hạn các phù hiệu đã cấp cho 07 xe ô tô kinh 

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

Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến, Công ty TNHH MTV Lộc Quý Phát kể từ ngày 

21/9/2020, cụ thể như sau: 

TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Loại hình Ghi chú 

1 51B-287.52 
6219004433, 

6219004430 
Tuyến cố định Kon Tum đi Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
2 60B-046.16 6218001936 Tuyến cố định 

3 82C-047.34 6220004820 Xe đầu kéo  

4 82C-047.26 6219004548 Xe Container  

5 82C-023.96 6219004328 Xe đầu kéo  

6 82B-003.49 121/SGTVT Tuyến cố đinh Kon Tum đi Bình Định 

7 82C-016.83 6218002106 Xe tải  
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Lý do thu hồi: Vi phạm quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (Trích xuất dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi 

phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 

km/h trở xuống)). 

Điều 2. Các đơn vị kinh doanh vận tải bị thù hồi phù hiệu có trách nhiệm 

nộp các phù hiệu bị thu hồi về Sở Giao thông vận tải theo quy định; đồng thời 

không được sử dụng các phương tiện nêu trên để kinh doanh vận tải trong thời 

gian bị thu hồi phù hiệu. Sau khi khắc phục vi phạm nếu có nhu cầu tiếp tục sử 

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

Điều 3: Bến xe khách Kon Tum, Bến xe khách huyện Ngọc Hồi, Bến xe 

Long Điền, Bến xe trung tâm Quy Nhơn từ chối thực hiện các thủ tục xuất bến, 

không xác nhận vào Lệnh vận chuyển đối với các phương tiện vận tải hành khách 

tuyến cố định nêu trên trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. 

Điều 4: Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum phối hợp với 

các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo 

quy định đối với phương tiện nêu trên nếu trong thời gian thu hồi phù hiệu vẫn 

tham gia kinh doanh vận tải. 

Điều 5: Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Chánh 

Thanh tra Sở; Giám đốc: Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây 

Nguyên, Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến, Công ty TNHH MTV Lộc Quý Phát và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
 - Như điều 5; 

 - Ban ATGT tỉnh (b/c); 

 - Tổng cục ĐBVN (b/c); 

 - 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); 

 - Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Hữu Hùng 
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