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THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

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

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 08/CV-TB 

ngày 29/4/2021 của Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn về việc đề nghị 

cấp lại phù hiệu do lái xe làm mất phù hiệu vận tải. 

 Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu đã hết giá trị 

sử dụng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn thông báo với nội dung như sau: 

1. Phù hiệu đã cấp cho Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn có 

thông tin sau đây: 

STT Biển số xe Số phù hiệu  Loại Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn 

1 12C-02172 2020010169 Xe Container  07/12/2020 31/12/2021 

2. Phù hiệu nêu trên không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo này 

này được ký ban hành. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các 

lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng Phù hiệu nêu trên 

thì thu hồi Phù hiệu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để phối hợp./. 

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở GTVT các tỉnh, TP (P/h); 
- Công an các tỉnh, TP (P/h); 
- Thanh tra Sở; 
- Website Sở; 
- P. QLVT, PT&NL; 
- Lưu VT. 
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