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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

Số:           /SGTVT-QLVT&PT 

V/v kiểm tra, thông báo phương tiện của 
Việt Nam và Lào tạm nhập tái xuất, tạm 
xuất tái nhập quá hạn chưa tái xuất hoặc 

tái nhập theo quy định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 Hưng Yên, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

                        Kính gửi: 

- Thanh tra Sở; 

    - Ban Điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe; 

    - Phòng Quản lý vận tải và phương tiện. 

      

Thực hiện Văn bản số 7462/TCĐBVN-VT ngày 15/10/2021của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, thông báo phương tiện của Việt Nam và 

Lào tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập theo 

quy định; 

Căn cứ Văn bản số 515/HQCT-KTGS ngày 05/10/2021 của Chi Cục Hải 

quan cửa khẩu Cha Lo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc cung cấp thông 

tin phương tiện quá hạn tạm nhập-tái xuất. Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

1. Thanh tra Sở phối hợp với Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực 

lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và yêu cầu tái 

xuất các phương tiện vận tải Lào quá thời hạn được phép lưu hành trên lãnh thổ 

Việt Nam; báo cáo kết quả xử lý vi phạm (nếu có) về Sở Giao thông vận tải trước 

ngày 29/10/2021.  

2. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện phối hợp Ban Điều hành vận tải 

và kiểm tra tải trọng xe: thông báo để các đơn vị vận tải, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; tham mưu Lãnh đạo Sở  xử lý các phương 

tiện vận tải Việt Nam và Lào quá hạn tái xuất, quá hạn tái nhập theo danh sách tại 

Văn bản số: 515/HQCT-KTGS ngày 05/10/2021 của Chi Cục Hải quan cửa khẩu 

Cha Lo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; Tổng hợp báo báo cáo kết quả kiểm tra, 

xử lý vi phạm của các phương tiện vận tải Việt Nam và Lào gửi về Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam và thông báo cho Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo để 

phối hợp xử lý phương tiện vi phạm (nếu có). 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN; (Để báo cáo) 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng CSGT-Công an tỉnh; 

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thế Hoàng 
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