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Kính gửi:   

 

 

- Hợp tác xã GTVT Toàn Cầu Hưng Yên; 

- Hợp tác xã vận tải Vương Mai Hưng Yên. 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

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

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 

2/11/2015 của Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải; 

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 các Quyết định số 749/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2019; số 907/QĐ-

SGTVT ngày 25/12/2019; số 78/QĐ-SGTVT ngày 26/2/2020 của Sở Giao thông 

vận tải Hưng Yên về việc thu hồi phù hiệu do phương tiện vi phạm trong hoạt 

động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã thu hồi 

phù hiệu xe vi phạm trong 03 lần liên tiếp đối với Hợp tác xã GTVT Toàn Cầu 

Hưng Yên là 294 phù hiệu/657 phương tiện được cấp phù hiệu; Hợp tác xã vận 

tải Vương Mai Hưng Yên là 279 phù hiệu/827 phương tiện được cấp phù hiệu. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và trật tự an toàn giao thông 

trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; xử lý nghiêm, kịp thời đối với vi phạm. Sở 

Giao thông vận tải Hưng Yên yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nội 

dung sau: 

1. Hợp tác xã GTVT Toàn Cầu Hưng Yên và Hợp tác xã vận tải Vương 

Mai Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục các tồn tại, vi phạm dẫn đến các phương 

tiện bị thu hồi phù hiệu. Báo cáo việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô và kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm về Sở trước ngày 06/4/2020. 

Trường hợp đơn vị tiếp tục vi phạm và có trên 20% số phương tiện bị thu hồi phù 

hiệu, Sở sẽ xem xét thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị 

theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. 

2. Giao Phòng Quản lý vận tải và phương tiện: Phối hợp với Ban Quản lý 

bến xe, bến thủy và Thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị vận tải thực 

hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tham mưu Lãnh 

đạo Sở xử lý kịp thời vi phạm.   



 Yêu cầu Hợp tác xã GTVT Toàn Cầu Hưng Yên; Hợp tác xã vận tải 

Vương Mai Hưng Yên nghiêm túc, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Quản lý bến xe, bến thủy; 
- Website Sở GTVT Hưng Yên; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Văn Huân 
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