
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số:            /BGTVT-VT 

V/v hoạt động xe 4 bánh chạy bằng 

năng lượng điện chở khách tham quan, 

du lịch trong khu vực hạn chế trên địa 

bàn tỉnh: Phú Yên, Đồng Tháp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

                     

Kính gửi:               

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Đồng Tháp 

 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 1695/UBND-ĐTXD 

ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc cho phép tiếp tục triển 

khai hoạt động xe điện bốn bánh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến đường 

giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 550/SGTVT-

VTPT&NL ngày 14/4/2022 của Sở GTVT Đồng Tháp về việc kiến nghị thời gian 

thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện để vận chuyển 

khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vấn đề này, Bộ 

GTVT có ý kiến như sau: 

Tại Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018 về việc thí điểm hoạt động xe 

4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu 

vực hạn chế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: “1. Đồng ý thí điểm hoạt động 

đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách 

tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý 

kiến của các Bộ: Công an, Tư Pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu 

trên. Việc thí điểm chỉ thực hiện đối với phương tiện đáp ứng đủ các điều kiện về an 

toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp 

luật trước khi lưu hành; 2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách 

nhiệm quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép 

hoạt động trên địa bàn; lưu ý việc vận hành phương tiện nêu trên phải tuân thủ các 

quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 06 

tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để rút kinh nghiệm cho việc thực 

hiện tiếp theo;…” 

Ngày 10/10/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 11449/BGTVT-VT gửi Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018) đối với 

thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham 

quan, du lịch trong khu vực hạn chế.  
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Như vậy, đối với 35 địa phương1 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên 

tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc đông cơ 

xăng phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế (trong đó có tỉnh: Phú Yên, 

Đồng Tháp) thì tiếp tục thực hiện theo cơ chế thí điểm đến khi có quy định chính 

thức và cần lưu ý chỉ đạo kiểm soát phạm vi, số lượng xe hoạt động phù hợp với 

nhu cầu thực tế tại địa phương; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường 

công tác kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép 

hoạt động mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định; tăng cường công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 

số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018, đối với các tỉnh, thành phố không thuộc 35 địa 

phương đã nêu trên, đề nghị không tiếp tục đề xuất hoạt động thí điểm. 

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 
- Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Chỉnh phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, 
Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa 
Bình, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon 
Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh 
Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng 
Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa 
Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc; 
- Cục Cảnh sát giao thông; 
- Vụ Khoa học công nghệ; 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 
- Sở GTVT 35 tỉnh, thành phố nêu trên; 
- Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 

 

                                                 
1 35 địa phương được phép thí điểm, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Cần 

Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm 

Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn 

La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc. 
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