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Số: 3069 /QĐ-SGTVT Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị vi phạm.

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lạng
Sơn Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
GTVT Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải (GPKDVT) xe ô tô
số 75/GPVT-2017 cấp ngày 18/5/2017 ngày hết hạn 18/5/2024, kinh doanh VTHH bằng
Container do Sở GTVT Lạng Sơn cấp Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC (Công ty)
theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính
phủ.

Lý do: Công ty đã đăng ký tạm ngừng và được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng
Sơn xác nhận tại Giấy xác nhận có mã số 6111/20 ngày 17/9/2020, vì hoạt động không
hiệu quả. Thời hạn tạm ngừng 01 năm, kể từ ngày 01/10/2020 (ngừng trên 06 tháng
liên tục.

Điều 2. Công ty bị thu hồi GPKDVT có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh
doanh vận tải và nộp lại GPKDVT đã được cấp về Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (qua
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái) trong thời hạn 07 ngày.

Kể từ ngày ký Quyết định này GPKDVT cấp cho Công ty không còn hiệu lực.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng Phòng

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái; Chánh Thanh tra Giao thông vận tải; Công ty cổ
phần vận tải quốc tế MC và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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