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THÔNG BÁO 

Về việc cấp lại giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng bị mất 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất của Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Hoàng Huy; địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 

tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 

máy chuyên dùng. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu thông báo đặc điểm của 

phương tiện đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký như sau: 

- Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Huy 

- Số giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: X-0504/XMCD 

- Loại xe máy chuyên dùng: Máy đào bánh xích; 

- Biển số đăng ký: 25XA-0236;       - Nhãn hiệu: KOMATSU PC350-8M0;   

- Mầu sơn: Vàng;                             - Nước sản xuất: JAPAN;                            

- Công suất động cơ: 194KW;          - Số động cơ: 6D11426875618;           

- Số khung: KMTPC247CGC080962;      - Trọng lượng: 34.850kg; 

- Kích thước bao (dài x rộng x cao): 10.710x3.190x3.505mm 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Sở trong thời hạn 15 ngày. Hết thời gian đăng tải nếu không nhận được ý kiến 

phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký nêu trên, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Lai Châu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cho 

chủ sở hữu theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- Giám đốc Sở; (b/c) 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT.  

                                                                               

 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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