
UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

Số:           /SGTVT- QLVT&PT 

V/v chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý 
phương tiện, lái xe có dấu hiệu vi 
phạm quy định khi hoạt động trên 

luồng xanh và đăng ký vào tỉnh Kon 
Tum giao, nhận hàng 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Hưng Yên, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   

 

  

HTX thương mại Anh Dương-CN Hưng Yên 

Căn cứ văn bản số 1692/SGTVT - QLVT,PT&NL ngày 09/9/2021 của Sở 

Giao thông vận tải Kon Tum về việc phối hợp nhắc nhở, chấn chỉnh phương tiện, 

lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên yêu cầu: 

1. HTX thương mại Anh Dương - CN. Hưng Yên: Báo cáo giải trình làm 

rõ lỗi vi phạm theo phản ánh của Sở Giao thông vận tải Kon Tum; xử lý trách 

nhiệm  đối với lái xe  99H-008.71 vi phạm lần 2 khi đi vào, đi qua địa bàn tỉnh 

Kon Tum, báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 17/9/2021(có Văn bản số 

1692/SGTVT- QLVT,PT&NL ngày 09/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Kon 

Tum gửi kèm theo)   

2. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện: Đôn đốc đơn vị thực hiện báo 

cáo và tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý vi phạm theo quy định đối với đơn vị vận 

tải, phương tiện vi phạm. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu HTX thương mại Anh Dương - CN. Hưng 

Yên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Sở GTVT tỉnh Kon Tum; 
- Giám đốc, 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 Thế Hoàng 
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