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Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Văn Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ văn bản số 392/TTS-HCTH ngày 03/4/2020 của Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa  về việc tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô 

có thời hạn đối với Công ty cổ phần vận tải và thương mại Văn Giang là chủ 

phương tiện 89C-075.20 đã để lái xe vi phạm: Chở hàng vượt trọng tải cho phép 

tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường của xe trên 100% đến 150%. 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên yêu cầu: 

1. Công ty cổ phần vận tải và thương mại Văn Giang phải thường xuyên 

chấp hành nghiêm qui định về giao thông đường bộ cũng như hoạt động vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô khi tham gia giao thông. Đối với lái xe 89C-075.20 đã có 

vi phạm nêu trên tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Công ty xử lý trách nhiệm, báo cáo 

kết quả thực hiện về Sở trước ngày 18/05/2020.  

2. Văn Phòng Sở, Phòng Quản lý phương tiện và người lái: Theo dõi, 

giám sát thực hiện, chỉ cấp lại phù hiệu khi phương tiện hết hạn tước phù hiệu và 

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Văn Giang chấp hành việc xử phạt hành 

chính theo Quyết định số 1441/QĐ-XPVPHC ngày 03/4/2020 của Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải Khánh Hòa. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty cổ phần vận tải và thương mại Văn 

Giang nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa; 
- Giám đốc; Các Phó Giám đốc Sở; 
- Văn phòng 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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