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THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh 

trên Làng Hoa Sa Đéc  

 

 Căn cứ Công văn số 26/QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Phòng 

Quản lý đô thị Thành phố Sa Đéc. 

Nhằm tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài tỉnh tham quan khu vực 

Làng hoa Sa Đéc trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 và dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 thuận lợi, thông suốt và đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông. 

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến tất cả nhân dân 

trên địa bàn phường có nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh 

trên Làng Hoa Sa Đéc được biết để đăng ký như sau: 

1. Đối tượng đăng ký: người dân có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng 

nhận tạm trú tại khu vực Làng hoa thuộc phường Tân Quy Đông có nhu cầu 

tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh trên khu 

vực Làng hoa Sa Đéc. 

2. Thủ tục đăng ký gồm: 

a. Giấy đăng ký tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô 

tô hai bánh trên khu vực Làng hoa Sa Đéc (mẫu được ban hành tại nơi đăng ký). 

b. 02 bản Bản sao giấy chứng minh nhân dân. 

c. 02 tấm Hình 3x4cm. 

d. 02 bản Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại 

thành phố Sa Đéc. 

3. Trong 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc sẽ cấp 

giấy đăng ký tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai 

bánh. 

4. Thời gian hiệu lực của giấy đăng ký là 01 (một) năm. 

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

19/01/2021. Hồ sơ gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc tại 

địa chỉ 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, thành phố Sa Đéc 

(Khu hành chính UBND thành phố Sa Đéc). Sau thời gian nêu trên sẽ không tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký.   



Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo rộng rãi đến nhân 

dân trên địa bàn phường có nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai 

bánh trên Làng Hoa Sa Đéc được biết để đăng ký./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- MTTQ, các đoàn thể; 

- Cán bộ truyền thanh; 

- Ban nhân dân 04 khóm; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Thanh 
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