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THÔNG BÁO  

V/v Công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thực hiện Công khai đăng ký xe máy 

chuyên dùng, thông tin công khai cụ thể như sau: 

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Quản lý và sữa chữa đường bộ Phú Yên. 

- Địa chỉ: 83 Lê Trung Kiên, P1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Hiện công ty cổ phần Quản lý và sữa chữa đường bộ Phú Yên là chủ sở hữu 

chiếc xe quét đường có đặc điểm sau:  

1. Nhãn hiệu: HAKO CITYMASTER. 

2. Số khung: WMU2X56E5CWL00184. 

3. Số động cơ: CJD003395. 

4. Nước sản xuất: Đức. 

5. Năm sản xuất: 2012. 

6. Công suất: 75/3000 (kW/rpm). 

7. Kích thước: 4550x1300x1995 (mm). 

8. Màu sơn: Trắng + Đen. 

9. Trọng lượng: 2900 (kg). 

Xe quét đường có đặc điểm như trên trong quá trình lưu trữ, sử dụng đã bị 

thất lạc. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên thông báo công khai trên trang Thông 

tin điện tử của Sở về việc thất lạc giấy chứng nhận của máy quét đường nêu trên. 

Sau 15 ngày kể từ ngày ra Thông báo này, không có tổ chức, cá nhân nào tranh 

chấp, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành các thủ tục để cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng trên cho Công ty Cổ phần quản 

lý và sữa chữa đường bộ Phú Yên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT các tỉnh, TP;    

- Trang TTĐT của Sở (để TB); 

- Văn phòng Sở (t/h); 

- Lưu VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Chân 
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