
 

 

       UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 Số:         /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Phú Yên, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký hoạt động xe điện bốn bánh vận chuyển khách  

tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh 

 

 

Căn cứ Công văn số 2155/UBND-ĐTXD ngày 09/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện 

chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4397/BGTVT-

VT ngày 06/5/2022; 

Sở giao thông vận tải Phú Yên thông báo: 
 

Ngày 18/5/2022, Sở GTVT đã tổ chức họp các đơn vị có liên quan và 

thống nhất triển khai hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng 

điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên để phục vụ chở khách tham quan, du lịch. Để Các doanh nghiệp, hợp 

tác xã (chưa có thông tin) nếu có nhu cầu đăng ký khai thác hoạt động thí 

điểm xe điện bốn bánh trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh, đề nghị liên 

hệ Sở GTVT (qua Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái- số điện 

thoại: 0977219889 đ/c Cảnh) để được hướng dẫn xây dựng Đề án và triển 

khai thực hiện. 

Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/5/2022. Sau ngày 25/5/2022, các đơn 

vị không liên hệ Sở GTVT được xem là không có nhu cầu xây dựng Đề án. 
 

Sở Giao thông vận tải thông báo các doanh nghiệp, hợp tác xã biết để 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- LĐ Sở (b/c); 

- Đăng website Sở 

- Lưu VT, QLVTPT&NL. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Chân 
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