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THÔNG BÁO 
Danh sách phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do        

Sở GTVT Lạng Sơn cấp từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021 
 
  

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thông báo danh sách  phù hiệu xe ô tô và 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Lạng Sơn cấp từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 31/3/2021, cụ thể như sau: 

- Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 09 giấy phép, 

trong đó: cấp mới 01 giấy phép, cấp lại 08 giấy phép (Phụ lục 01) ; 

- Danh sách phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải 185 phù hiệu, trong đó: 

xe tuyến cố định 49 phù hiệu, xe Hợp đồng 16 phù hiệu, xe tải 20 phù hiệu, xe 

Container 62 phù hiệu, xe taxi 38 phù hiệu (Phụ lục 02);  

- Danh sách phương tiện báo ngừng, tạm ngừng kinh doanh có 84 phương 

tiện, trong đó: 16 xe tuyến cố định , 26 xe Hợp đồng, 08 xe tải , 03 xe Container, 

31 xe taxi (Phụ lục 03); 

- Danh sách phương tiện tạm dừng lưu hành có 33 phương tiện trong đó 

có 13 phương tiện đã hoạt động trở lại (Phụ lục 04). 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thông báo để các cơ quan đơn vị liên 

quan được biết và phối hợp trong công tác quản lý quản lý./. 
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