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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Hưng Yên, ngày          tháng 04  năm 2020 

 

Kính gửi:  

-  HTX vận tải Vương Mai Hưng Yên; 

-  HTX thương mại và dịch vụ vận tải Hưng Yên; 

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Tuyết; 

-  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hồng Tiến. 

 

 Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ văn bản số 3552/SGTVT-VTĐB  ngày 25/03/2020 của Sở GTVT 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị xem xét, xử lý  theo quy định tại Thông 

tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

đối với các đơn vị vận tải đã để cho lái xe vi phạm: Chở hàng vượt trọng tải cho 

phép tham gia giao thông (phụ lục kèm theo). 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên yêu cầu: 

- Các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm phải thường xuyên quán triệt 

đến đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm qui định về Luật giao thông đường bộ, cũng 

như hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Đối với các lái xe đã có vi phạm tại 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu đơn vị xử lý trách nhiệm, báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở trước ngày 17/04/2020. 

- Nếu tiếp tục vi phạm lần 2, Sở sẽ thu hồi phù hiệu theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải nêu trên nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Sở GTVT TP HCM; 
- Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở, Ban QLBX, BT; 
- Website Sở GTVT Hưng Yên; 
- Lưu: VT, QLVT&PT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Huân 



 

 


		tvhuan@hungyen.gov.vn
	2020-04-08T14:54:00+0700


		2020-04-08T16:31:54+0700


		2020-04-08T16:32:07+0700


		sogtvt@hungyen.gov.vn
	2020-04-08T16:32:22+0700




