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QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe buýt. 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ; Quyết định số 20/2018/QĐ-

UBND ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi Quyết định số 

21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ; 

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 bằng xe ô tô 

loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt số 205 ngày 04/03/2015 

do Sở Giao thông vận tải Phú Thọ cấp cho: 

Chi nhánh Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty 

TNHH tại Phú Thọ (hiện nay, đơn vị vận tải đã đổi tên thành: Chi nhánh Tổng 

Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty cổ phần tại Phú Thọ); 

Mã số thuế: 2800633904-008; 

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Lý do: đơn vị ngừng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trong 

thời gian 06 tháng liên tục. 
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Điều 2. Chi nhánh Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - 

Công ty cổ phần tại Phú Thọ trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu 

lực nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu cho Sở Giao thông vận tải Phú 

Thọ; dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải; thông báo việc ngừng hoạt 

động kinh doanh vận tải để khách hàng được biết. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, 

ban liên quan thuộc Sở; Chi nhánh Tổng công ty Thương mại và Xây dựng 

Đông Bắc - Công ty cổ phần tại Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục đường bộ Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cục thuế tỉnh;                           (p/hợp) 

- UBND các huyện, thành,thị; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tin); 

- Lưu: QLVTPTNL, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-06T10:24:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
	Trịnh Văn Trung<Trungtv.sogtvt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-06T10:35:09+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-06T10:35:22+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-06T10:36:22+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Sở Giao thông vận tải<sogiaothongvantai@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




