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QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Nghị định số 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 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; 

Căn cứ Báo cáo số 324/BC-TTrS ngày 29  /09/2022 của Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải An Giang về kết quả kiểm tra các phương tiện vi phạm qua 

theo dõi trên hệ thống GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 14 phù hiệu của các phương tiện vi phạm tốc độ (Kèm theo 

danh sách phương tiện bị thu hồi phù hiệu). 

Lý do thu hồi phù hiệu: các phương tiện (được nêu ở Điều 1) có 5 lần vi 

phạm tốc độ/1000km xe chạy, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 22, 

Nghị định số 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. 

Điều 2. Phù hiệu của 14 phương tiện (được nêu ở Điều 1) không còn giá 

trị sử dụng kể từ ngày 05/10/2022. Các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm 

phải nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang qua Thanh tra Sở 

chậm nhất đến ngày 11/10/2022. 
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Điều 3. Giao Thanh tra Sở thu hồi phù hiệu của các phương tiện vi phạm 

như Điều 1 gửi về Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái để theo dõi 

và nhập dữ liệu vi phạm vào hệ thống Quản lý vận tải đường bộ của Bộ Giao 

thông vận tải, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện bị thu hồi phù hiệu vẫn còn tham gia 

hoạt động kinh doanh vận tải. 

Điều 4. Các đơn vị vận tải tuyệt đối không được đưa phương tiện bị thu hồi 

phù hiệu vào hoạt động kinh doanh vận tải. 

Các đơn vị Bến xe khách từ chối thực hiện các thủ tục xuất bến, không 

xác nhận vào lệnh vận chuyển đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến 

cố định bị thu hồi phù hiệu theo Quyết định này. 

Nếu các đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện để tham gia hoạt  

động kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu, trong hồ 

sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị 

tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại Khoản 7, Điều 22 của Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng Quản 

lý Vận tải phương tiện và người lái, Giám đốc các đơn vị vận tải như Điều 1, Thủ 

trưởng các đơn vị Bến xe khách trong tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công an tỉnh An Giang; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thơm 
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