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QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Giấy phép liên vận Việt - Lào của

Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao

thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư
thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua
lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

Thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2020 của Sở GTVT
Lạng Sơn về quyết định thu hồi GPKDVT bằng xe ô tô và Quyết định số
3317/QĐ-SGTVT ngày 03/12/2020 của Sở GTVT Lạng Sơn về quyết định thu hồi
Phù hiệu xe Công ten nơ của Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC

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

Điều 1. Thu hồi 58 Giấy phép liên vận Việt - Lào của Công ty Cổ phần
vận tải quốc tế MC (Công ty) không thời hạn (có danh sách kèm theo).

Lý do thu hồi: Công ty đã bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe
ô tô tại Quyết định số 3069/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2020 của Sở GTVT và bị thu
hồi phù hiệu xe Công ten nơ tại Quyết định số 3317/QĐ-SGTVT ngày
03/12/2020 của Sở GTVT theo Điều 15 Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày
31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Giấy phép liên vận Việt - Lào đã cấp cho Công ty không còn giá
trị sử dụng kể từ ngày ký. Công ty có trách nhiệm nộp lại các Giấy phép liên vận
Việt - Lào theo danh sách trên về Sở GTVT Lạng Sơn trước ngày 15/12/2020.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh
Thanh tra Sở, Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC và các tổ chức, cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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