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QUYẾT ĐỊNH 
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

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

Căn cứ các Quyết định: số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND 

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

của Sở Giao thông vận tải; số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giao  thông  vận  tải  tỉnh  Nam  Định,  ban  hành  kèm  

theo  Quyết  định  số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

- Đơn vị: Công ty CP cấu kiện bê tông Nam Hồng; 

- Địa chỉ: 14 Nguyễn Công Trứ - KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

- Số Giấy phép: NĐ187 cấp lần thứ 1 ngày 11/5/2016; 

- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hoá thông thường bằng xe ô tô; 

Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh: ngừng kinh doanh vận tải trong thời 

gian 06 tháng liên tục. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Yêu cầu Công ty CP cấu kiện bê tông Nam Hồng nộp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải về Sở GTVT Nam Định (qua Phòng Quản lý Vận tải - PTNL) đồng 

thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải - PTNL, Chánh Thanh tra Sở, Giám 

đốc Công ty CP cấu kiện bê tông Nam Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (báo cáo) 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Sở GTVT - XD tỉnh Lào Cai; 

- Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT Nam Định; 

- Như Điều 3; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Trương Mạnh Khiêm 
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