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B/c: s 001 Xuân Diu, phirông Kim Tan, TP Lao Cai, tinh Lao Cai 
Diên thoii: 02143 678 678 va 02143 777 666 

Taxi24 
L TR1NH THÔNG MINH 

BANG K MAU SN XE TAXI, 

THIET ICE TRANG Tifi NHiN 

DIIN THUNG HIjU, 

BIEU TRIJ'NG (LOGO), 
so BhIN THOM GIAO 

IMCHVA MAU BONG PHUC, 
THE TEN LA! XE CUA HANG TAXI 24up 

Lao Cai, ngày tháng 06 nâm 2022 



CONG TY TNHH MTV NANG VU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
S& 10 IHSKD Dc Ip  - Tir do - H3nh phéc 

Lao Gal, ngày2'g  tháng 06 nám 2022 

BANG MAU SON XE TAXI, 
THIET KE TRANG TRI NH4N DLN THUONG HIU 

BIEU TRUNG (LOGO),SO DIN THOAI GIAO DICH vA MAU BONG 
PH1JC, THE TEN LAI XE CUA HANG TAXI 24up 

KInh gui: Sir Giao Thông Van Tãi — Xây Dung Tinh Lao Cai 

án cz Nghj dIn/i s 10/2020/ND-CP ngày 17/01/2020 cza ChInh p/in quy 
din/i v kinh doanh và diu /dn kinh doan/i vn tái bcng xe ôtô, 

Can ct Thông tzs s 12/2020/77'-BGTVT ngày 29/05/2 02 0 cãa B3 Giao 
thông vn tái quy djnh v tá chüv, quân lj hoat d5ng vn tâi bang xe ôtô và djch 
vy h8 tro vn tái dw&ng b(5; 

Can cz- Quyt din/i  s 98/2016/QD-UBND ngày 2 0/09/2016 cña UBND tin/i 
v vic ban han/i quy din/i  v qzthn lj hogt d(5ng vn tái hành khách bcng xe taxi 
trên dja bàn tin/i Lao Cai, Quylt din/i s 40/2019/QD-UBND ngày 12/09/2019 cza 
UBND tin/i v vic tha di m($t s nôi dung cza Quylt djnh s 98/2016/QD-
UBND ngày 20/09/2016 cia UBND tinh, 

Cong ty TNHH MTV Nang VU ( Dja chi s 001 dtring Xuân Diu, Phung Kim 
Tan, Tp Lao Cai, Tinh Lao Cai. Dién thoai: 02143 678 678 và 02143 777 666, ma 

s thu& 5300697013) duçic S& Giao thông vn tài — Xây dirng tinh Lao Cai cp 
giy phép kinh doanh 4n tài bng xe ôtô s 297 (Ln dAu ngày 13 tháng 12 näm 
2015, Cp lai 1n 04 ngày 06 tháng 05 nàm 2022. Vii loai h'mh kinh doanh vn tái 

hành khách b.ng xc Taxi. D t chCrc th?c hin vn tài hành khách b&ng xc Taxi 
trên dja bàn tinh Lao Cai dam bão dung quy djnh, COng ty chuing tôi xin dang k 
vii Si Giao thông vn tái — Xây drng tinh Lao Cai nhüng ni dung sau: 

I. Man son cüa Xe: Màu Trng. 
II. Thit k trang tn nhãn din thirong hiu cho xc Taxi 
1. Xe taxi có sir dung hp den 

- Hai ben cánh cra truic có 4 soc chéo xung bn màu dO, trng, x.m, xanh, & 
gitta Co vông trOn kt hçrp logo cüa lien minh taxi vit vii logo c1a taxi 24up. 
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Phia ben duâi cánh cira tnthc có logo taxi 24up và niêm yet so din thoti giao 
djch cüa cong ty (02 14)3.678.678. 

- Hop den taxi gm 02 mt: mt truâc có chir TAXI 24up mt sau có so din 
thoai 02143 678 678. 

Taxi 
up 

MAT SAU: 

(02143) 578.570 
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HInh ánh cu th nhir sau: 
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2. Xe Taxi không sü dung h3p den: 

- Dác trwng là xe rnàu trng, khóng sz4 dyng h5p den nhw xe ti truyn thing. 

Hinh ánh tern dan 2 ben cánh xe khóng hç5p den 
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CONG TV TNHH MTV NANG VU 

Taxi24 
L9 TR1NH THÔNG MINH 

 

(132143) 67B 67B 

 

Tern dan 02 cánh cüa truâc bao gm: Logo taxi24up ten cong ty và chi 
lô trInh thông minh, kern theo s din thoai giao dich. O hai ben cánh cCra 

sau gn tay nm cüa là dan bang giá cuâc. 
Chir "XE TAXI" màu dO theo quy djnh &rçlc dan & kInh phIa truàc và 
phIa sau xc 

XE TAX I 

 

3. Bku trung logo Taxi 24up 

Taxi24 
4. St din thoai cong ty sz dyng: 02143.6 78 678 và 02143.777.666 
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DC 251 

CONG TY TNHH MTV NANG VU Taxi24 - 
670 678 

TAXI 24UP 

4. Ve mäu &ing piqic c/so Iái Xe: Các lái xe có dng phiic: Müa he áø so mi 
màu tr.ng, áo phông cc tay. Tnthc ngijc trái có logo taxi 24. Müa dông áø 
phao gió màu xanh, vai áø và phn ngirc áø phia trén màu tl4ng, phIa ngijc 
trái có logo taxi 24up. 

• ye mãu the ten c/so Iáixe: Phn trên là ten cong ty ch1t in hoa, logo cong ty 
phIa ben trái, chü màu dO, dOng du&i là chit taxi 24up in hoa màu dO gifla 
the là ãnh màu lái Xe, duói cing là hQ và ten lái Xe. 

Anh 
/áì xe 

NGUYEN VAN A 
LAI XE 

  

Van ban dang k) nay thay th cho các van ban däng k khác tnrâc day cüa don vj 
(v logo, màu son, s din thoai giao djch, mu dng phiic, mu the ten lái xc). 

D nghj S& Giao thông vn tái — Xây d%rng tinh Lao Cai xem xét xác nhn các ni 
dung dàng k nêu trên cUa Cong ty cháng tOi. 

XintrantrQngcamon! 
Xác nhân cüa S& GTVT-XD Lao Cai— DAI DIN CONG TY 
Ngày 30. Tháng 06 nãm 2022 TNIffl MTY NANG VU 

ten, dóng du) (K t" sng du) 
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