
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 
Số:            /QĐ- BGTVT 
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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật;  

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận 

tải; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi 

hành toàn bộ 06 tháng cuối năm 2022 (tính từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 

31/12/2022).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

  - Như Điều 3;  

  - Tòa án Nhân dân tối cao; 

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

  - Công báo; 

  - Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

  - Lưu: VT, PC.  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN 

TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10 /QĐ-BGTVT ngày 09  tháng 01  năm 2023) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  Nghị định  

số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2015 của Chính phủ quy định đăng 

ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối 

với tàu bay. 

- điểm a khoản 1, điểm c khoản 2, 

khoản 3 Điều 4; 

- điểm b khoản 2 Điều 5, điểm b 

khoản 2 Điều 6, điểm b khoản 3 

Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 

15, điểm b khoản 2 Điều 16, điểm 

b khoản 2 Điều 17 và điểm b khoản 

3 Điều 19 ;  

- điểm b khoản 3 Điều 9, điểm b 

khoản 2 Điều 20, điểm b khoản 2 

Điều 21; 

- khoản 1 Điều 9; 

-  khoản 3 Điều 10; 

- khoản 2 Điều 12 ; 

- điểm a khoản 2, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 13; 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bởi Điều 1 Nghị định số 64/2022/NĐ-

CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng.  

15/9/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- khoản 1 Điều 16;  

- khoản 3 Điều 20; 

- khoản 3 Điều 21; 

- điểm b khoản 2 Điều 22 và khoản 

5 Điều 22; 

- điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 23; 

-  Điều 24; 

- điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 26; 

- Điều 27 ; 

- Cụm từ “hoặc bằng các hình thức 

khác”  tại  khoản 2 Điều 9, khoản 1 

Điều 15; 

- Cụm từ “hoặc bằng các hình thức 

phù hợp khác” tại khoản 1 Điều 5, 

khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 

7, khoản 1 Điều 17, khoản 2 Điều 

19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 

21, khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 

23, khoản 1 Điều 26; 

- Cụm từ “Bản sao có chứng thực 

(hoặc bản sao kèm theo bản gốc 

để đối chiếu)”   tại điểm c, điểm d, 

điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 5; 

điểm c, điểm d khoản 2 Điều 6; 

điểm c khoản 2 Điều 15; điểm c, 

điểm d khoản 2 Điều 16; điểm c 

khoản 2 Điều 22 và điểm c khoản 2 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Điều 23; 

- khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 6, 

khoản 4 Điều 9, điểm c khoản 1 

Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 3 

Điều 16, khoản 3 Điều 22, khoản 3 

Điều 23; 

- Mẫu số 03 tại Phụ lục.  

2.  Nghị định  

số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về 

các ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực hàng không dân 

dụng. 

- khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

92/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị 

định số 89/2019/NĐ-CP; 

-  khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị 

định số 92/2016/NĐ-CP đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 

1 Nghị định số 89/2019/NĐ-CP; 

- điểm b khoản 2 Điều 19;  

- khoản 3 Điều 27 Nghị định số 

92/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị 

định số 89/2019/NĐ-CP; 

- Cụm từ “hoặc bằng các hình thức 

phù hợp khác” tại khoản 2 Điều 19; 

- Mẫu số 03 và Mẫu số 04 tại Phụ 

lục.  

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 

2 Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 

tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực hàng không dân 

dụng.  

15/9/2022 

3.  Nghị định  số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý, 

- khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 43; 

- điểm a khoản 2 Điều 45; 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bởi Điều 3 Nghị định số 64/2022/NĐ-
15/9/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-05-2021-nd-cp-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-463681.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

khai thác cảng hàng không, sân bay. - khoản 4 Điều 49; 

- khoản 5, khoản 6 Điều 50; 

- khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 

9, khoản 10 Điều 51; 

- điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 

4, khoản 6 Điều 52; 

- điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 53; 

- điểm b khoản 1, khoản 4, khoản 

6, khoản 7 Điều 55; 

- khoản 2, khoản 3 Điều 56; 

- điểm c, điểm d khoản 1, khoản 2, 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 

57; 

-  khoản 1, khoản 2, khoản 4, 

khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 

59; 

- cụm từ “hoặc bằng các hình thức 

phù hợp khác” tại khoản 1 Điều 52; 

khoản 2 Điều 53; khoản 1 Điều 

55; khoản 1 Điều 57; khoản 1 Điều 

60; 

-  cụm từ “hoặc thông báo bằng 

văn bản lý do từ chối cấp giấy 

chứng nhận cho người đề nghị”  

tại khoản 2 Điều 60; 

- điểm b khoản 1 Điều 57. 

CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng.  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

4.  Thông tư  

số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 

01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Bộ quy chế an 

toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu 

bay và khai thác tàu bay. 

- khoản b, khoản c Điều 5.070;  

- khoản c Phụ lục 1 Điều 7.350 quy 

định tại tại Phần 7;  

- khoản e Phụ lục 1 Điều 7.350 quy 

định tại Phần 7;  

- khoản d Phụ lục 1 Điều 10.115.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

11/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An 

toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu 

bay và khai thác tàu bay. 

29/6/2022 

5.  Thông tư  

số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng 

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và 

khai thác tàu bay và Thông tư 

số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng 

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và 

khai thác tàu bay.  

- Phụ lục 1 Điều 5.033 quy định tại 

Mục 6 Phụ lục IV.  

6.  Thông tư  

số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ Quy chế An toàn hàng 

- khoản d Phụ lục 1 Điều 7.350 quy 

định tại Mục 10 Phụ lục 7; 

- khoản f và khoản h Phụ lục 1 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2011-tt-bgtvt-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-120900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-tau-bay-359823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2016-tt-bgtvt-sua-doi-01-2011-tt-bgtvt-an-toan-hang-khong-tau-bay-khai-thac-tau-bay-309156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2011-tt-bgtvt-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-120900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2011-tt-bgtvt-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-120900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-bay-463597.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và 

khai thác tàu bay. 

Điều 7.350 quy định tại Mục 9 Phụ 

lục VII.   

7.  Thông tư  

số 56/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ Quy chế An toàn hàng 

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và 

khai thác tàu bay. 

- khoản g Phụ lục 1 Điều 7.350 quy 

định tại khoản c Mục 4 Phụ lục V.  

 II -  LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

8.  Nghị định  

số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội 

địa.  

Khoản 2 Điều 11 

Được bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị định số 

54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo 

thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

01/11/2022 

9.  Nghị định  

số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

-  khoản 2 Điều 65; 

- khoản 3 Điều 65.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị 

định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ 

đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-

01/11/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-56-2018-tt-bgtvt-thong-tu-sua-doi-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-403505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

10.  Thông tư  

số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về chế 

độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa. 

Điều 7  

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 16 Thông 

tư số 21/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 

8 tháng 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì 

công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa. 

01/11/2022 

11.  Thông tư  

số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn phương pháp giá và quản lý 

giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh 

vực quản lý, bảo trì ĐTNĐ thực hiện 

theo phương thức đặt hàng sử dụng 

ngân sách trung ương nguồn kinh phí 

chi thường xuyên. 

- Điều 1, Điều 2.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

23/2022/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT hướng dẫn phương pháp giá và 

quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực quản lý, bảo trì ĐTNĐ thực hiện 

theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân 

sách trung ương nguồn kinh phí chi 

thường xuyên. 

18/11/2022 

 III– LĨNH  VỰC ĐƯỜNG BỘ 

12.  Nghị định  

số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 

năm 2020 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô. 

- điểm b khoản 3 Điều 12;  

- điểm d khoản 1 Điều 13; 

- tên khoản 5 Điều 18; 

- điểm b khoản 5 Điều 18; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị 

định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh và điều kiện 

01/9/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-10-2020-nd-cp-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- điểm d khoản 7 Điều 19; 

- khoản 7 Điều 22; 

- khoản 8 Điều 22; 

- điểm a khoản 9 Điều 22; 

- khoản 9 Điều 23. 

 

 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

khoản 8 và khoản 9 Điều 19  

 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 

số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 

tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô. 

     13. 

 
Nghị định  

số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

- khoản 1 Điều 12b (đã được bổ 

sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016; được sửa đổi, bổ sung 

tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 

tháng 9 năm 2018); 

- khoản 2, khoản 3 Điều 12b (đã 

được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016); 

- khoản 3 Điều 12d (đã được bổ 

Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 

Điều 1 Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 

27 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. 

01/11/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016); 

- khoản 3 Điều 12đ (đã được bổ 

sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016); 

- khoản 2, khoản 3 Điều 12e (đã 

được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016); 

- Phụ lục  I, II, III, IV, V, VI, VII 

(đã được bổ sung tại khoản 3 Điều 

2 Nghị định số 64/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016); 

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam” tại khoản 1 Điều 12 (đã 

được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016); khoản 5 

Điều 12b (đã được bổ sung tại 

khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016); khoản 1, khoản 5 

Điều 12d (đã được bổ sung tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx


   10 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016); Điểm a khoản 2 Điều 

25; 

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam” tại khoản 4 Điều 45. 

1.      14. Nghị định  

 số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe 

và dịch vụ sát hạch lái xe. 

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam” tại các Điều:  Điều 10, Điều 

11, Điều 12, Điều 13, Điều 

14, Điều 19, Điều 20, Điều 21, 

Điều 23 và Điều 26; và Điều 8,  

Điều 9 (đã được sửa đổi tại khoản 

5, điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 138/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2018); 

- điểm a khoản 2 Điều 6 (đã được 

sửa đổi tại điểm b khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 138/2018/NĐ-

CP ngày 08 tháng 10 năm 2018); 

-  điểm b khoản 2 Điều 6. 

 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bởi Điều 2 Nghị định số 70/2022/NĐ-

CP ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. 

01/11/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-65-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

2.      15. Nghị định  

 số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định 

số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe 

ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

điểm b khoản 2 Điều 1 

Được  bãi bỏ bởi Điều 3 Nghị định số 

70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 

2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực đường bộ. 

01/11/2022 

3.      16. Thông tư  

số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

-  khoản 4 Điều 20; 

- khoản 1 Điều 25; 

- khoản 2 Điều 29;  

- điểm a khoản 6 Điều 30;  

- khoản 3 Điều 38; 

- khoản 7 Điều 43; 

- khoản 5 Điều 46; 

- khoản 5 Điều 62; 

- khoản 10 Điều 63; 

- khoản 11 Điều 63.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 12/2020/TTBGTVT 

ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải đường bộ. 

15/9/2022 

 IV – LĨNH  VỰC HÀNG HẢI 

     17. Nghị định  

số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về điều kiện 

cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng 

hải. 

- điểm a và điểm c khoản 2 Điều 

19; 

- Cụm từ “tối thiểu 05 năm” 

tại khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 6, 

khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8, 

khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11, 

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi 

Điều 1 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

30/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-65-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-70-2016-nd-cp-dieu-kien-cung-cap-dich-vu-bao-dam-an-toan-hang-hai-315474.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 14, 

Điều 16 đã được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 

khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 

7, khoản 9 và khoản 11 Điều 2 của 

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP. 

      18. Nghị định  

số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về điều kiện 

kinh doanh khai thác cảng biển. 

- khoản 1 và khoản 3 Điều 10;  

- khoản 2 Điều 11; 

- khoản 4 Điều 11; 

- Tài liệu kèm theo tại Mẫu số 01 

Phụ lục các mẫu văn bản sử dụng 

trong hoạt động kinh doanh khai 

thác cảng biển.  

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi 

Điều 2 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

30/10/2022 

      19. Nghị định  

số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 

năm 2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và 

tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền 

viên hàng hải. 

- khoản 1 Điều 13; 

- khoản 2 Điều 14;  

- Mẫu số 04 tại Phụ lục.  

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi 

Điều 3 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

30/10/2022 

      20. Nghị định  

số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải 

Việt Nam về quản lý hoạt động hàng 

hải. 

- khoản 1 và khoản 3 Điều 6; 

- khoản 4 Điều 7;  

-  khoản 5 Điều 13; 

-  khoản 1 và khoản 4 Điều 14; 

- điểm a khoản 2 Điều 17; 

-  khoản 1 Điều 40; 

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi 

Điều 4 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

30/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-37-2017-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-khai-thac-cang-bien-345247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-29-2017-nd-cp-dieu-kien-co-so-dao-tao-to-chuc-tuyen-dung-cung-ung-thuyen-vien-hang-hai-327956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-58-2017-nd-cp-huong-dan-bo-luat-hang-hai-viet-nam-quan-ly-khai-thac-hoat-dong-hang-hai-349159.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

- khoản 1 Điều 41; 

- điểm b khoản 3 Điều 75;  

- Cụm từ “hoặc gửi bằng hình thức 

phù hợp khác” tại điểm a khoản 3, 

điểm a khoản 5 Điều 25; điểm a 

khoản 3 Điều 75; 

- Cụm từ “và gửi văn bản cho chủ 

đầu tư qua hệ thống bưu chính 

hoặc chủ đầu tư nhận trực tiếp tại 

Cục Hàng hải Việt Nam” tại điểm 

b khoản 3, khoản 4, điểm b khoản 

5 Điều 25; 

- Cụm từ “và gửi cho người đề 

nghị thông qua hệ thống bưu chính 

hoặc người đề nghị đến nhận trực 

tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam” 

tại điểm b khoản 2 Điều 17.  

      21. Nghị định  

số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ quy định về 

xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến 

đường thủy nội địa, vùng nước cảng 

biển và vùng biển Việt Nam. 

- khoản 1 Điều 13; 

- khoản 3 Điều 13.  

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Nghị 

định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực hàng hải. 

30/10/2022 

      22. Thông tư  

số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về chế 

độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng 

Điều 2 

Được bãi bỏ tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 

số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về bảo trì công trình hàng 

01/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-05-2017-nd-cp-xu-ly-tai-san-chim-dam-duong-thuy-noi-dia-vung-nuoc-cang-bien-vung-bien-viet-nam-317189.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

hải. hải. 

1.       23. Thông tư  

số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý tuyến 

vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 

biển Việt Nam. 

- khoản 1 khoản 2 Điều 2; 

- khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 

3; 

- Điều 6; 

-  Phụ lục I, Phụ lục II.  

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay 

thế bởi Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT 

ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 

các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý tuyến 

vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển 

Việt Nam. 

15/12/2022 

2.       24. Thông tư  

số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16 tháng 

6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực hàng hải. 

- Điều 1.  

Được  bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

24/2022/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông 

tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ 

bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.  

15/12/2022 

V – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM      

3.       25. Thông tư  

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông 

đường sắt. 

-  Khoản 2 Điều 5. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 10/2022/TT-BGTVT ngày 23 tháng 

6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông đường sắt. 

01/7/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-vung-bien-viet-nam-203317.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

4.       26. Thông tư  

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông 

đường sắt. 

- Điểm c khoản 3 Điều 5; 

- Điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

việc kiểm tra chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông đường sắt 

(đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 

1 của Thông tư số 32/2020/T-

BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải). 

Được bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

10/2022/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về việc kiểm tra chất 

lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông đường sắt. 

01/7/2022 

5.       27. Thông tư  

số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ 

giới. 

- khoản 1 Điều 4; 

- khoản 4 Điều 5; 

-  gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm 

a khoản 6 Điều 5; 

- điểm b, điểm c và điểm d khoản 6 

Điều 5; 

- Điều 7 đã được sửa đổi bởi khoản 

4 Điều 1 của Thông tư số 

54/2014/TT-BGTVT; 

- gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm a 

khoản 2 Điều 9; 

- điểm b, d khoản 2 Điều 9.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

6.       28. Thông tư  số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng  Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 10 Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông 15/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-29-2018-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-326174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2011-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-31-2011-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123242.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

4  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường xe cơ giới nhập khẩu. 

của Thông tư số 31/2011/TT-

BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung 

bởi khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

số 42/2018/TT-BGTVT. 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

7.       29. Thông tư  

số 33/2011/TT- BGTVT ngày 19 tháng 

4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về thủ tục cấp 

giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương 

tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận 

chuyển dầu khí trên biển.  

- khoản 2, 3 Điều 5.  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

8.       30. Thông tư  

số 45/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 

10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Điều 5;  

- khoản 1 Điều 7; 

- Phụ lục I.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

9.       31. Thông tư  

số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 

11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.  

- khoản 1 Điều 5;  

- điểm a khoản 1 Điều 8; 

- điểm d khoản 1 Điều 8;  

- điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 

Điều 8 của Thông tư số 

41/2013/TT-BGTVT đã được sửa 

đổi bởi khoản 3 Điều 5 của Thông 

tư số 42/2018/TT-BGTVT.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

10.       32. Thông tư  số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng - Điều 5; Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông 15/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2013-tt-bgtvt-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-dap-dien-212638.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2014-tt-bgtvt-dieu-kien-xe-cho-hang-bon-banh-gan-dong-co-giao-thong-duong-bo-233187.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về điều kiện đối 

với xe chở hàng bốn bánh có gắn động 

cơ và người điều khiển tham gia giao 

thông đường bộ. 

- khoản 1 Điều 7.   tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

11.       33. Thông tư  

số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về cải tạo 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ.  

- Điều 5; 

-  khoản 4 Điều 7;  

- điểm d khoản 5 Điều 7; 

- khoản 6 Điều 7; 

- điểm b khoản 7 Điều 10; 

- điểm c khoản 6 Điều 11.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

12.       34. Thông tư  

số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về điều kiện đối 

với xe chở người bốn bánh có gắn động 

cơ và người điều khiển tham gia giao 

thông trong phạm vi hạn chế. 

-  Điều 5;  

- khoản 1 Điều 7; 

- khoản 1, khoản 2 Điều 12 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 

Điều 3 của Thông tư số 

42/2018/TT-BGTVT;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

13.       35. Thông tư  

số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 

9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa.  

- Điều 8; 

- khoản 1 Điều 9; 

-  khoản 5 Điều 9.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15/8/2022 

14.      36. Thông tư  
số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng kiểm 

- khoản 2 Điều 9; 

- khoản 3 Điều 9;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 10 Thông 

tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

15/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-86-2014-tt-bgtvt-dieu-kien-xe-cho-nguoi-4-banh-co-gan-dong-co-265423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-48-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-kiem-phuong-tien-thuy-noi-dia-292820.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2016-tt-bgtvt-dang-kiem-tau-bien-viet-nam-334634.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

tàu biển Việt Nam. - khoản 5 Điều 9;  

- điểm b khoản 2 Điều 16;  

- điểm b khoản 2 Điều 18; 

- Mẫu số 11 tại Phụ lục.  

một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm. 

15.  Tổng số: 36 văn bản. 

 



 

 

 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ 

TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:10 /QĐ-BGTVT ngày 09  tháng 01  năm 2023) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  

Nghị định  
số 07/2019/NĐ-CP 

 ngày 23 tháng 01 năm 2019  

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

đăng ký quốc tịch và đăng ký các 

quyền đối với tàu bay. 

Được  bãi bỏ bởi Điều 4 Nghị định số 

64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng.  

15/9/2022 

2.  

Thông tư 
 số 28/2010/TT-BGTVT  

ngày 13 tháng 9 năm 2010  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chi tiết về công 

tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Được thay thế bởi Thông tư số 

25/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 

10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chi tiết 

về công tác bảo đảm chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang.  

15/12/2022 3.  

Thông tư 

 

số 53/2015/TT-BGTVT  

ngày 24 tháng 9 năm 2015  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2010/TT-

BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chi tiết về công tác bảo đảm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-07-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-tau-bay-405884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-53-2015-tt-bgtvt-sua-doi-28-2010-tt-bgtvt-cong-tac-dam-bao-chuyen-bay-chuyen-co-291537.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

chuyến bay chuyên cơ. 

II – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA      

4.  

Quyết 

định  

số 47/2015/QĐ-TTg 

 ngày 05 tháng 10 năm 2015  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế chính sách khuyến khích phát 

triển giao thông vận tải đường thủy nội 

địa. 

Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển giao thông 

vận tải đường thủy nội địa. 

25/12/2022 

5.  

Thông tư  
số 01/2019/TT-BGTVT 

 ngày 11 tháng 01 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý và 

bảo trì công trình đường thủy nội địa. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 

8 tháng 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

quản lý, bảo trì công trình thuộc kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

01/11/2022 

III – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

6.  

Thông tư  
số 52/2017/TT-BGTVT 

 ngày 29 tháng 12 năm 2017  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo trì công 

trình hàng hải. 
Được thay thế bởi Thông tư số 

19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo trì 

công trình hàng hải. 

01/10/2022 

7.  

Thông tư  
số 07/2019/TT-BGTVT  

ngày 14 tháng 02 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 52/2017/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về bảo trì công trình hàng 

hải. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-07-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-408735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

8.  

Thông tư  
số 36/2019/TT-BGTVT  

ngày 12 tháng 09 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 

Thông tư quy định về quản lý tuyến 

vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 

biển Việt Nam. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2022/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2022 của Bộ trưởng  Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 

các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam.  

15/12/2022 

9.  

Thông tư  
số 30/2021/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 11 năm 2021  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2019/TT-

BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam. 

10.  

Thông tư  
số 05/2017/TT-BGTVT 

 ngày 21 tháng 02 năm 2017  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2013/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý tuyến vận tải thủy 

từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 

Nam. 

IV – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

11.  

Thông tư  
số 41/2018/TT-BGTVT 

 ngày 30 tháng 7 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của Bộ Giao thông vận tải. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

12/2022/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định 

danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

15/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-498871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2017-tt-bgtvt-sua-doi-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-341014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-vung-bien-viet-nam-203317.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-vung-bien-viet-nam-203317.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-41-2018-tt-bgtvt-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-bo-giao-thong-392073.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của 

Bộ Giao thông vận tải. 

 V– LĨNH VỰC KHÁC 

12.  

Nghị định  
số 12/2017/NĐ-CP 

 ngày 10 tháng 02 năm 2017  

Nghị định của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

Được thay thể bởi Nghị định số 

56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 

năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải.  

 

01/10/2022 

13.  

Thông tư  
số 50/2011/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 9 năm 2011  

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn về việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải.  

15/9/2022 

14.  

Thông tư  
số 36/2018/TT-BGTVT 

 ngày 31 tháng 5 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 50/2011/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 Tổng số:  14   Văn bản.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-12-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-thong-van-tai-326383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-kien-nghi-quy-trinh-hanh-chinh-386438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
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B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày 

ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

 

   1.  

Thông tư  
số 24/2019/TT-BGTVT 

 ngày 05 tháng 7 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 

ngang cảnh báo tự động QCVN 

104:2019/BGTVT trên phạm vi toàn quốc 

từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 

hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi 

hành của văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 

ngang cảnh báo tự động. 

Được ngưng hiệu lực bởi Thông 

tư số 27/2022/TT-BGTVT ngày 

28 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định ngưng hiệu lực thi hành của 

Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT 

ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống thiết bị 

phòng vệ đường ngang cảnh báo 

tự động QCVN 

104:2019/BGTVT.  

28/11/2022 

 Tổng số:    01    Văn bản. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-24-2019-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-thiet-bi-phong-ve-duong-ngang-418453.aspx

