
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SGTVT                 Phú Thọ, ngày       tháng    năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải; danh sách phương 

tiện bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu; danh sách đơn vị vận tải bị thu hồi, tước 

Giấy phép kinh doanh vận tải. 

 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 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 vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải  Phú Thọ thông báo danh sách phương tiện và đơn vị 

kinh doanh vận tải; danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu; 

danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước Giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô, cụ thể như sau: 

1. Phụ lục 1 Danh sách phương tiện kinh doanh vận tải. 

2. Phụ lục 2 Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải. 

3. Phụ lục 3 Danh sách phương tiện bị thu hồi, tước phù hiệu. 

4. Danh sách đơn vị vận tải bị thu hồi, tước Giấy phép kinh doanh vận tải: 

Không có. 

(Nội dung chi tiết theo các phụ lục 1, 2, 3 đính kèm). 

  

Sở GTVT Phú Thọ trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra Sở (t/h); 

- Trang TTĐT Sở (VP thực hiện); 

- Lưu: QLVT,PT&NL; VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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