
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 07/12/2021 của 

Bộ Giao thông vận tải 
 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
 

Căn cứ Công văn số 5307/SGTVT-VP ngày 21/12/2021 của Sở Giao thông 

vận tải về việc triển khai Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành; 

1. Giao Phòng Kinh tế huyện: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành. Trong quá trình 

triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, Phòng Kinh tế huyện tổng hợp và đề xuất 

ý kiến trình UBND huyện. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đăng tải Thông tư số 

31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên 

Trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 (Đính kèm Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng  

Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;  

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch 

ban hành. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành 

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

1. Quyết định số 31/1999/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 01 năm 1999 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác 

đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 5.  

2. Quyết định số 1254/1999/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 1999 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử 

dụng và đảm bảo ATGT QL51. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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3. Quyết định số 2047/2002/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2002 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác 

đảm bảo an toàn giao thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. 

4. Quyết định số 1943/2003/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác 

đảm bảo an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn - Hà Nội QL1 mới. 

5. Quyết định số 1944/2003/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác 

đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1. 

6. Quyết định số 23/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 ban 

hành Quy chế bảo về bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải.  

7. Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn 

trong xây dựng công trình giao thông. 

8. Quyết định số 30/2006/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc áp dụng vật liệu mới, công nghệ 

mới trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. 

9. Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

10. Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông 

đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo. 

11. Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi 

măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông. 

12. Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22 tháng 

08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt 

động giao thông đường thủy nội địa.  

13. Thông tư số 57/2013/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa 

tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.  

14. Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10 tháng 12 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang 

khai thác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-57-2013-TT-BGTVT-bao-dam-an-ninh-cang-thuy-noi-dia-tiep-nhan-phuong-tien-thuy-nuoc-ngoai-218910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-57-2013-TT-BGTVT-bao-dam-an-ninh-cang-thuy-noi-dia-tiep-nhan-phuong-tien-thuy-nuoc-ngoai-218910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-57-2013-TT-BGTVT-bao-dam-an-ninh-cang-thuy-noi-dia-tiep-nhan-phuong-tien-thuy-nuoc-ngoai-218910.aspx
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15. Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 07 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

16. Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử 

dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

17. Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực 

hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia do Nhà nước đầu tư. 

18. Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 05 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh 

hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 

19. Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

20. Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT 

ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông 

vận tải quản lý. 

21. Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu 

cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư 

bằng vốn nhà nước. 

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành 

Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

1. Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, 

Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 

18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, khoản 1, khoản 2 và 

khoản 3 Điều 25; khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 26; khoản 1, 

khoản 2 và khoản 4 Điều 27; Điều 28 và các Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 3, 

Mẫu số 4, Mẫu số 5, Mẫu số 6, Mẫu số 7, Mẫu số 8, Mẫu số 9, Mẫu số 10, Mẫu 

số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13, Mẫu số 14, Mẫu số 15, Mẫu số 16 tại Phụ lục của 

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 
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2. Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 

14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Phụ lục 1, Phụ lục 2 và 

Phụ lục 5 của Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa. 

3. Điều 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 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022.  

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Công báo;  

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải; 

- Báo Giao thông, Tạp chí giao thông vận tải; 

- Lưu: VT, PC (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 

 

 

 

 

 

 




