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Số:           /QĐ- BGTVT 
 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 

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 đầu 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 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 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 thi hành toàn bộ 06 
tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022).  

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; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN; 
  - Công báo; 
  - Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 
  - Lưu: VT, PC.  

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Thể 
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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 01/01/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT ngày      tháng        năm 2022) 

 

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 162/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng. 

điểm a khoản 2 Điều 8; điểm e 

khoản 2 Điều 9; điểm a, điểm b 

khoản 3 Điều 9; điểm d khoản 4 

Điều 9; điểm k khoản 5 Điều 

9;  điểm m khoản 5 Điều 9; điểm a, 

điểm b, điểm c khoản 1 Điều 

10;  khoản 6 Điều 11; tên Mục 4 

Chương II; tên Điều 16; điểm b 

khoản 2, điểm a, điểm b khoản 

3,  điểm d khoản 3, điểm a, c, đ 

khoản 4,  điểm a khoản 5,  điểm d 

khoản 5, điểm a, điểm b khoản 7 

Điều 16; tên Điều 18;  khoản 1, 

điểm b, điểm c, điểm d khoản 2,   

Điều 18; điểm b khoản 3, khoản 5,  

Điều 18;  khoản 4 Điều 19;  khoản 

1 Điều 21; điểm b khoản 1 Điều 

22; tên Điều 25; điểm a, điểm b và 

điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 

25;  điểm a khoản 9 Điều 26; 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Điều 3 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường 

bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. 

01/01/2022 
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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, điểm a khoản 3, điểm a 

khoản 4 Điều 27;  khoản 6 Điều 

28;  khoản 5 Điều 30; điểm c 

khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d 

khoản 3 Điều 31; điểm c khoản 1, 

điểm b,d  khoản 2 Điều 32;  điểm c 

khoản 1, điểm d khoản 2  Điều 33; 

Điều 34; đoạn đầu của Điều 

36;  khoản 5, khoản 7 Điều 36; 

điểm l khoản 3 Điều 4; điểm e 

khoản 3 Điều 9; điểm a khoản 3 

Điều 15; điểm h khoản 5 Điều 26, 

Điều 39; cụm từ “chứng chỉ hành 

nghề” tại điểm a khoản 2 Điều 4, 

điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, 

điểm c khoản 4 Điều 31, điểm c 

khoản 2 Điều 32 và điểm c khoản 

2, điểm c khoản 3 Điều 33; cụm từ 

“tháo dỡ” tại điểm d khoản 3 Điều 

4, điểm b khoản 8 Điều 9, điểm b 

khoản 7 Điều 10 và khoản 7 Điều 

21. 

2.  Thông tư  

số 19/2017/TT- BGTVT ngày 06 tháng 

6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý và 

bảo đảm hoạt động bay. 

Điều 2; khoản 46, khoản 47, khoản 

63, khoản 64 Điều 3; khoản 13, 29, 

38, 52, 57, 71, 72 và khoản 

87 Điều 4; Điều 7; khoản 3 Điều 

11; khoản 1 Điều 17; khoản 2 và 

khoản 5 Điều 24; Điều 47; khoản 2 

Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 1 

Điều 50; Điều 55; khoản 12, khoản 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế 

bởi Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT 

ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 

06/06/20217 của Bộ trưởng Bộ GTVT về 

quản lý và bảo đảm hoạt động bay. 

02/02/2022 
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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 

20 Điều 60; Điều 61; điểm a, điểm 

b khoản 2 Điều 62;  Điều 65; 

khoản 3 Điều 66; Điều 70; tên Mục 

7;  Điều 75; khoản 1 Điều 

76;  Điều 77; Điều 78; khoản 2 

Điều 79; Điều 80; khoản 1 Điều 

81; Điều 82; khoản 3 Điều 88; 

điểm a khoản 2 Điều 95; khoản 1 

Điều 97; khoản 1 và khoản 2 Điều 

103; Điều 110; điểm a khoản 2 và 

điểm a khoản 3 Điều 116;  Điều 

120; Điều 121; khoản 2 Điều 124; 

Điều 130; khoản 3 Điều 132; 

khoản 1 Điều 133; điểm d khoản 1, 

khoản 2, điểm b, c khoản 3 và 

khoản 4 Điều 134; khoản 3 Điều 

135;  khoản 1 Điều 140; Điều 142; 

tên Điều 150 và điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều 150; khoản 2 và 

khoản 3 Điều 155; Điều 165; điểm 

k khoản 1 Điều 170; khoản 3 Điều 

190; Điều 193; Điều 220; khoản 2 

Điều 230; khoản 1 Điều 263; 

tên Chương XVI;  tên Điều 267; 

Điều 268; Điều 269; Điều 278; 

Điều 279; khoản 3 Điều 297; 

khoản 2 Điều 333; điểm d khoản 1, 

khoản 2 và khoản 4 Điều 334; 

điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 

Điều 336; khoản 2 Điều 337; 

khoản 4 Điều 338; điểm a khoản 1, 
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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 3 và điểm d khoản 4 Điều 

339; Điều 340; khoản 2 Điều 341; 

khoản 4 Điều 342; mục 7.2, mục 

8.1 và mục 8.5 Phụ lục I; khoản 33 

Điều 4; khoản 2 Điều 76; khoản 4 

Điều 111; khoản 4 Điều 132; 

khoản 3 Điều 341; Mẫu số 03 tại 

Phụ lục IX; Phụ lục X; Phụ lục XI.  

3.  Thông tư  

số 10/2018/TT- BGTVT ngày 14 tháng 

3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về nhân viên 

hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát 

hạch nhân viên hàng không. 

khoản 8 Điều 4; Điều 5;  khoản 1 

Điều 6; khoản 3 Điều 7; khoản 1 

Điều 10; Điều 15; Điều 18; khoản 

2, khoản 5 Điều 20; Phụ lục 03; 

Phụ lục 04; Phụ lục 05.  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 

Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 

17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 

2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn 

luyện và sát hạch nhân viên hàng không. 

02/02/2022 

 II -  LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

4.  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. 

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, 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

31/2021/TT-BGTVT ngày 7/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bãi 

bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành. 

20/01/2022 
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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 

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. 

5.  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. 

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. 

6.  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 10. 

 III– LĨNH  VỰC ĐƯỜNG BỘ 

7.  Nghị định  

số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt. 

điểm h khoản 2 Điều 2; điểm k 

khoản 3, điểm c khoản 4, điểm b 

khoản 6¸ Điều 5; điểm a khoản 3, 

khoản 5, điểm c khoản 10 Điều 6; 

điểm g khoản 4 Điều 7;  khoản 6 

Điều 11; Điều 16; Điều 21; điểm p 

khoản 5, điểm đ khoản 6, điểm b 

khoản 8 Điều 23; điểm c khoản 3, 

điểm c khoản 5, điểm b khoản 9,  

Điều 24; Điều 25; điểm e khoản 2, 

khoản 3, điểm d khoản 4, điểm o 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Điều 2 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường 

bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. 

01/01/2022 
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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 6, điểm p khoản 6, khoản 8, 

khoản 9  Điều 28; Điều 29; khoản 

3, điểm b khoản 4, điểm g khoản 5, 

khoản 6,  điểm d khoản 7, điểm m 

khoản 7, điểm g khoản 8¸điểm a 

khoản 9, điểm đ ,điểm e, điểm g  

khoản 9,  khoản 10, khoản 12, 

khoản 13, khoản 14, khoản 15,  

Điều 30; Điều 33; khoản 2, khoản 

3,  Điều 34; Điều 35; mở đầu 

và điểm a khoản 3 của Điều 44; 

tên Điều 66; mở đầu khoản 3, điểm 

c khoản 3, khoản 4, mở đầu khoản 

5,  điểm a khoản 5  Điều 66; điểm 

a khoản 1 Điều 67; điểm e, điểm g 

khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3, 

điểm h khoản 3, tên khoản 4,điểm 

b khoản 4,  điểm e khoản 4, điểm g 

khoản 5, điểm i khoản 5,  l khoản 

5, điểm n khoản 5, điểm p khoản 

5Điều 74; Điều 75; Điều 76; Điều 

77;  khoản 1, khoản 2, điểm a, 

b,d,đ,e, k khoản 3, khoản 4, điểm c, 

đ khoản 5, khoản 7 Điều 80; khoản 

2 Điều 81; khoản 1, khoản 2 Điều 

82; cụm từ “điểm a, điểm b khoản 

6; điểm a, điểm c khoản 7”; cụm từ 

“điểm b khoản 6” ; cụm từ “điểm 

h, điểm i khoản 5”; cụm từ 

“1.000.000 đồng đến 2.000.000 

đồng”; cụm từ “3.000.000 đồng 
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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 

đến 5.000.000 đồng”; cụm từ 

“điểm d, điểm g, điểm i, điểm m 

khoản 3”; cụm từ “600.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng”; cụm từ 

“điểm b khoản 6 Điều 33”; cụm từ 

“200.000 đồng đến 400.000 đồng”; 

cụm từ “200.000 đồng đến 300.000 

đồng”; cụm từ “từ 200.000 đồng 

đến 300.000 đồng đối với cá nhân, 

từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng 

đối với tổ chức”; cụm từ “300.000 

đồng đến 400.000 đồng”; cụm từ 

“800.000 đồng đến 1.000.000 

đồng”; cụm từ “tổng mức phạt tiền 

tối đa không vượt quá 40.000.000 

đồng”; cụm từ “điểm a khoản 7”; 

cụm từ “có thiết kế từ từ 09 chỗ”; 

cụm từ “từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với cá nhân, 

từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với tổ chức”; cụm từ 

“tháo dỡ” bằng cụm từ “phá dỡ” 

tại điểm b khoản 1, điểm a khoản 

2, điểm l khoản 3 Điều 4; điểm a 

khoản 12 Điều 11; điểm đ khoản 

10 Điều 12; điểm a khoản 2 Điều 

14; điểm g khoản 6 Điều 51; điểm 

b khoản 4 Điều 52; điểm d, điểm đ, 

điểm e, điểm g khoản 5 Điều 53; 

điểm đ khoản 2, điểm c khoản 5 

Điều 5; cụm từ “Đối với những 
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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 

hành vi vi phạm quy định về tải 

trọng, khổ giới hạn của phương 

tiện, của cầu, đường được quy định 

tại Điều 24, Điều 28, Điều 30, Điều 

33, Điều 65 của Nghị định này”;  

cụm từ "công lập" tại điểm c khoản 

2 Điều 2; bãi bỏ cụm từ ", tổ hợp 

tác” tại khoản 3 Điều 2; cụm từ 

“hoặc tái phạm hành vi quy định 

tại điểm b khoản 7 Điều này,” 

tại điểm d khoản 11 Điều 5; cụm từ 

“điểm đ,” tại điểm b khoản 10 Điều 

6; cụm từ “kinh doanh vận tải, dịch 

vụ hỗ trợ vận tải” tại tên khoản 1 

Điều 28; điểm h khoản 5 Điều 

5; điểm i, điểm k khoản 2; điểm đ 

khoản 4 Điều 6; điểm d, điểm đ 

khoản 3 Điều 8; khoản 3 Điều 11; 

điểm b khoản 1 Điều 17; điểm g 

khoản 5, điểm a khoản 7 Điều 23; 

điểm a khoản 3, điểm c khoản 6 

Điều 24; điểm b khoản 2; điểm c 

khoản 4; điểm đ, điểm k khoản 7 

Điều 30; khoản 11 Điều 80; Điều 

83.  

8.  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 3 Điều 26; Điều 29; Điều 5, 

Điều 6, Điều 7, khoản 4 Điều 28, 

Điều 37.  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Nghị 

định số 117/2021/NĐ-CP ngày 

22/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 

15/02/2022 



   9 

 

 

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 

2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

9.  Thông tư  

số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định, Nghị định thư về vận tải đường 

bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

Phụ lục IVa . 

Bị thay thế bởi Điều 1 Thông tư số 

26/2021/TT-BGTVT ngày 29/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về 

2 vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa. 

15/01/2022 

10.  Thông tư  

số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23 tháng 

9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 

số điều của 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. 

tên Điều 11, khoản 1 Điều 

11;  Điều 13; Điều 20; Điều 21; 

Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 

25; khoản 1, khoản 2 Điều 26. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 

số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của 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. 

15/02/2022 

11.  Thông tư  

số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

Khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 

39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

15/02/2022 
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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 

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của 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. 

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của 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. 

 

12.  Thông tư  

số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 

10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của 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. 

 

Điểm a, điểm b khoản 9; điểm a, 

điểm b, điểm c, điểm e khoản 10; 

khoản 11 Điều 1. 

13.  Thông tư  

số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 

6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, vận 

hành khai thác và bảo trì công trình 

đường bộ. 

khoản 1 Điều 2; điểm b, điểm c và 

điểm d khoản 5 Điều 3; điểm a và 

điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, 

khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 

4; điểm d khoản 1 Điều 5; điểm b 

khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; 

điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 

Điều 8; điểm g khoản 2 Điều 13; 

khoản 6 Điều 16; tên Chương 4; 

Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 4 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 

tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

37/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 

GTVT ngày 07/6/2018 quy định về quản 

lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình 

đường bộ. 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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
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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 19; điểm c khoản 1, khoản 3 

và khoản 4 Điều 20; điểm b khoản 

1 Điều 22; khoản 1 Điều 26; Điều 

27; điểm c khoản 1 Điều 5, Điều 

23, Điều 24; Phụ lục số I, Phụ lục 

số II, Phụ lục số IV và Phụ lục số 

V. 

14.  Thông tư  

số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 

01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về công tác 

phòng, chống và khắc phục hậu quả 

thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 

khoản 3 Điều 3; tên điều và khoản 

1 Điều 4; khoản 1 Điều 9; Điều 11; 

khoản 3 Điều 12; Điều 13; tên điều 

và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 

14; điểm c khoản 3 và điểm a, 

điểm b khoản 4 Điều 15; khoản 1 

Điều 6.  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 

tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về phòng, chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực 

đường bộ. 

01/03/2022 

15.  Thông tư  

số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 

4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ. 

khoản 2 Điều 4; khoản 4, khoản 6, 

khoản 9, khoản 16, khoản 17, 

khoản 18 và khoản 19 Điều 5; 

khoản 1 và điểm b khoản 5 Điều 6; 

khoản 3 Điều 13;  khoản 2 Điều 

38;  Điều 47; khoản 2, khoản 5 

Điều 10; khoản 4, khoản 8 Điều 

36.  

Bị sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ bởi Điều 

1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 

22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ. 

15/6/2022 

16.  Thông tư  

số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 

10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 

Điểm b khoản 4, điểm b khoản 7 

và khoản 9 Điều 1. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 

04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

15/6/2022 
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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 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ. 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ. 

17.  Thông tư  

số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 

01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 29/2015/TT-

BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe 

quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ. 

Khoản 1 và khoản 12 Điều 2. 

18.  Thông tư  

số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 

11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận 

tải người và hàng hóa qua lại biên giới 

giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở 

rộng. 

khoản 4 Điều 4, Điều 6, Điều 7 và 

Phụ lục 2, Phụ lục 5, Phụ lục 6, 

Phụ lục 7, Phụ lục 8 và Phụ lục 9; 

cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt 

quốc gia của Việt Nam được quy 

định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Thông tư này” tại khoản 2 

Điều 4.  

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 

05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy 

định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. 
25/5/2022 

19.  Thông tư  

số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 29/2009/TT-

BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 

4, khoản 6, khoản 7 Điều 1 và Phụ 

lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 

4, Phụ lục 5.  
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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 

hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và 

hàng hóa qua lại biên giới giữa các 

nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng. 

20.  Thông tư  

số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định, Nghị định thư về vận tải đường 

bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, 

Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 

15, Điều 16, Điều 17 và Phụ lục I, 

Phụ lục V, Phụ lục VI, Phụ lục VII, 

Phụ lục VIII, Phụ lục IX, Phụ lục 

X, Phụ lục XI, Phụ lục XII, Phụ lục 

XIII, Phụ lục XIVa, Phụ lục XIVb, 

Phụ lục XIVc, Phụ lục XIVd, Phụ 

lục XIVđ, Phụ lục XIVe, Phụ lục 

XIVg; cụm từ “theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I của Thông tư này” 

tại khoản 2 Điều 3. 

 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy 

định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. 

25/5/2022 

21.  Thông tư  

số 29/2020/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 23/2012/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư 

về vận tải đường bộ giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa. 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 và 

khoản 7 Điều 1, khoản 3 Điều 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 

22.  Thông tư  

số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp định và Nghị định thư 

thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận 

lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ 

qua lại biên giới giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. 

khoản 1 Điều 4, Điều 9, Điều 

10, Điều 11, Điều 12, Điều 

13, Điều 14, Điều 15, Điều 

16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và 

Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, 

Phụ lục 5, Phụ lục 6a, Phụ lục 6b, 

Phụ lục 7a, Phụ lục 7b, Phụ lục 8, 

Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11, 

Phụ lục 12, Phụ lục 13, Phụ lục 14, 

Phụ lục 15, Phụ lục 16, Phụ lục 17; 

cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt 

quốc gia của Việt Nam quy định tại 

Phụ lục 2 của Thông tư này.” 

tại Điều 6. 

 

Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 

05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy 

định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. 

25/5/2022 

23.  Thông tư  

số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thi hành một 

số điều của Hiệp định và Nghị định thư 

thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia. 

 khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 

7, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 

13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, 

Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 

20 và Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 

4, Phụ lục 5, Phụ lục 6A, Phụ lục 

6B, Phụ lục 6C, Phụ lục 7A, Phụ 

lục 7B, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ 

lục 10, Phụ lục 11, Phụ lục 12, Phụ 

lục 13, Phụ lục 14, Phụ lục 15, Phụ 

lục 16, Phụ lục 17. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 4 Thông tư số 

05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy 

định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. 
25/5/2022 

24.  Thông tư  
số 47/2019/TT- BGTVT ngày 28 tháng 

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

 khoản 3 và khoản 4 Điều 1.  
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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 của Thông tư số 39/2015/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thi hành một số điều của Hiệp định 

và Nghị định thư thực hiện Hiệp định 

vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Hoàng gia Campuchia. 

25.  Thông tư  

số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính 

phủ các nước Vương quốc Campuchia, 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

về vận tải đường bộ. 

khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 

3, khoản 1 Điều 4, Điều 7, Điều 8, 

Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 

Điều 13 và Phụ lục IV, Phụ lục V, 

Phụ lục VI, Phụ lục VII, Phụ lục 

VIII, Phụ lục IX, Phụ lục X;cụm từ 

“Mẫu Ký hiệu phân biệt quốc gia 

của Việt Nam quy định tại Phụ lục 

IV của Thông tư này.” tại Điều 6. 

 

Bị bãi bỏ bởi Điều 5 Thông tư số 

05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy 

định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. 

25/5/2022 

26.  Thông tư  

số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 63/2013/TT-

BGVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi 

nhớ giữa Chính phủ các nước Vương 

quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 Điều 1.  
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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 

 
 

IV – LĨNH  VỰC HÀNG HẢI 

27.  Nghị định  

số 142/2017/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng hải. 

 khoản 2 và khoản 3 của Điều 

1;  Điều 3;  khoản 2, khoản 3 Điều 

4;  Điều 7;  điểm d khoản 6, khoản 

7 Điều 10; Điều 12; Điều 15; Điều 

16; Điều 17; Điều 20; Điều 21; 

Mục 3 Chương II; Điều 32; 

tên Mục 4 Chương II; Điều 40; 

Điều 42; Điều 44; Điều 45; Điều 

46; khoản 4 và điểm b khoản 5 

Điều 47;  khoản 1 Điều 51; 

tên Mục 11 Chương II; Điều 57; 

Điều 59; điểm c và điểm d khoản 

1, điểm d và điểm đ khoản 2, điểm 

d và điểm đ khoản 3, điểm đ khoản 

4  Điều 60;  điểm c khoản 1, khoản 

2 Điều 61; khoản 5 Điều 

62;  khoản 5 Điều 63; Điều 64; 

Điều 65; Điều 66; Điều 6, Điều 9, 

Điều 18, Điều 22, Điều 23, Điều 

27, Điều 35, Điều 41, khoản 1 Điều 

43, khoản 1 Điều 47, Điều 58; cụm 

từ “tháo dỡ” tại khoản 5 Điều 24.  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Điều 1 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường 

bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.  

01/01/2022 

28.  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 

khoản 1 Điều 20. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 6 Nghị định số 

76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân 

loại cảng biển. 

10/9/2021 



   17 

 

 

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. 

29.  Thông tư  

số  35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 

9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về hoạt động 

nạo vét trong vùng nước cảng biển. 

điểm a khoản 5 Điều 28. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 

số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-

BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về hoạt động nạo vét trong vùng nước 

cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, 

nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm an toàn hàng hải. 

01/02/2022 

30.  Thông tư  

số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm 

tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 

an toàn hàng hải. 

điểm b khoản 2 Điều 4, Phụ lục 1, 

Phụ lục 2.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 

số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-

BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về hoạt động nạo vét trong vùng nước 

cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, 

nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm an toàn hàng hải. 

01/02/2022 

31.  Thông tư  số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 

9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
Khoản 2 Điều 1. Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

30/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của 
01/02/2022 

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


   18 

 

 

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 

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. 

Bộ trưởng Bộ GTVT  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. 

32.  Thông tư  

số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải công bố vùng nước cảng 

biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí 

Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang 

và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng 

hải Thành phố Hồ Chí Minh. 

khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 

2;  khoản 5 Điều 2; khoản 7 Điều 

2; khoản 8 Điều 2; khoản 9 Điều 2; 

điểm e khoản 1 Điều 4; khoản 3 

Điều 4; khoản 3 Điều 5; Phụ lục 

Chuyển đổi hệ tọa độ các vị trí .  

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 

Thông tư số 02/2022/TT-BGTVT ngày 

18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

18/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 8 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long 

An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý 

của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí 

Minh. 

15/4/2022 

33.  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 Điều 3; khoản 3 Điều 3.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 

số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT 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 . 16/6/2022 

34.  Thông tư  

số 50/2016/TT- BGTVT ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy 

phép vận tải biển nội địa cho tàu biển 

khoản 4 Điều 6; khoản 1, khoản 2, 

khoản 5 Điều 7; khoản 1, khoản 2, 

khoản 5 Điều 9; khoản 4 Điều 10; 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 

số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 
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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 

nước ngoài. khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 11.  liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực hàng hải . 

V – LĨNH  VỰC ĐƯỜNG SẮT 

35.  Nghị định  

số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Đường sắt. 

khoản 3 Điều 18; Điều 19.  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đường sắt. 

04/01/2022 

36.  Thông tư  

số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức 

danh nhân viên đường sắt trực tiếp 

phục vụ chạy tàu; nội dung, chương 

trình đào tạo chức danh nhân viên 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 

điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch 

và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu 

trên đường sắt. 

Điều 35. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 

số 25/2021/TT-BGTVT ngày 29/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 

hạn đối với các chức danh nhân viên 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội 

dung, chương trình đào tạo chức danh 

nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ 

chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát 

hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái 

tàu trên đường sắt; Thông tư số 

05/2021/TT-BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 

13 tháng 10 năm 2020 Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

15/01/2022 
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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 

định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường sắt. 

37.  Thông tư  

số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01 tháng 

3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 33/2018/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 

hạn đối với các chức danh nhân viên 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 

nội dung, chương trình đào tạo chức 

danh nhân viên đường sắt trực tiếp 

phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, 

quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu 

hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và 

Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 

13 tháng 10 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 sắt. 

khoản 3, khoản 4 Điều 1. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

25/2021/TT-BGTVT ngày 29/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối 

với các chức danh nhân viên đường sắt 

trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 

chương trình đào tạo chức danh nhân viên 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 

kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, 

cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên 

đường sắt; Thông tư số 05/2021/TT-

BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và 

Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 

tháng 10 năm 2020 Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 

vực đường sắt. 

15/01/2022 
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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 

38.  Thông tư  

số 25/2018/TT- BGTVT ngày 14 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đường ngang 

và cấp giấy phép xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 

đường sắt. 

Điều 42; Điều 44 ; Điều 46; Điều 

49; Điều 51; cụm từ “môi trường 

mạng” tại Điều 43, Điều 45, Điều 

47, Điều 50 và Điều 52. 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 

Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 

31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường 

ngang và cấp giấy phép xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 

đường sắt. 

01/6/2022 

VI – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM      

39.  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 4 Điều 3; Phụ lục VI. 

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 

01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm 

tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông đường 

sắt và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT 

ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe 

cơ giới. 

01/03/2022 

40.  Thông tư  
số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một 

khoản 11 Điều 1. 
Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

01/03/2022 
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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 

số điều của Thông tư số 29/2018/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 quy 

định về việc kiểm tra chất lượng, an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông đường sắt và 

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 5 năm 2018 quy định về thực 

hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ 

thống đối với đường sắt đô thị. 

số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm 

tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông đường 

sắt và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT 

ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe 

cơ giới. 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ 

TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BGTVT ngày       tháng     năm 2022) 

 

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.  Thông tư  
số 48/2016/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo trì 

công trình hàng không. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

24/2021/TT-BGTVT ngày 22/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

quản lý, bảo trì công trình hàng không. 

15/01/2022 

2.  

Thông tư  
số 17/2016/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 6 năm 2016   

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chi tiết về 

quản lý, khai thác cảng hàng không, 

sân bay. 
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2021/TT-

BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về 

quản lý, khai thác cảng hàng không, sân 

bay. 

15/01/2022 

3.  

Thông tư  
số 30/2020/TT-BGTVT  

ngày 18 tháng 11 năm 2020  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chi 

tiết về quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay. 
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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 

4.  

Thông tư  
số 09/2020/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 

tháng 6 năm 2017 quy định về quản 

lý và bảo đảm hoạt động bay. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2021/TT-

BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/20217 

của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý và 

bảo đảm hoạt động bay. 

02/02/2022 

II – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

5.  

Nghị định  
số 132/2015/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 năm 2015 

Nghị định của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường thủy nội 

địa. 

Bị thay thế bởi Nghị định số 

139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa. 

01/01/2022 

6.  

Thông tư 

liên tịch 

số 21/2013/TTLT-BGTVT-

BTNMT 

ngày 22 tháng 08 năm 2013 

Thông tư liên tịch 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. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

7.  

Thông tư  
số 57/2013/TT- BGTVT 

ngày 27 tháng 12 năm 2013 

Thông tư 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. 

8.  
Thông tư  

số 19/2016/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về khảo sát 

luồng phục vụ quản lý và thông báo 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2021/TT-

BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định công tác 

01/3/2022 
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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 

luồng đường thủy nội địa. khảo sát luồng đường thủy nội địa. 

9.  

Thông tư  

số 40/2010/TT-BGTVT 

ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về công tác 

điều tiết khống chế đảm bảo giao 

thông và chống va trôi trên đường 

thủy nội địa  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2021/TT-

BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về công tác 

điều tiết khống chế bảo đảm an toàn 

giao thông, chống va trôi và hạn chế 

giao thông đường thủy nội địa. 

01/3/2022 
10.  

số 30/2017/TT-BGTVT 

ngày 07 tháng 9 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2010. 

III - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

 

11.  

Quyết định  

 

số 31/1999/QĐ-BGTVT  

ngày 02 tháng 01 năm 1999 

 

Quyết định 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. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

12.  
số 1254/1999/QĐ-BGTVT  

ngày 27 tháng 5 năm 1999 

Quyết định 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. 

13.  

số 2047/2002/QĐ-BGTVT  

ngày 02 tháng 7 năm 2002 

Quyết định 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. 
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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 

14.  

số 1943/2003/QĐ-BGTVT  

ngày 04 tháng 7 năm 2003  

Quyết định 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. 

15.  

số 1944/2003/QĐ-BGTVT  

ngày 04 tháng 7 năm 2003  

Quyết định 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. 

16.  

Quyết định  
số 45/2007/QĐ-BGTVT 

ngày 04 tháng 9 năm 2007 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải công bố vùng nước 

cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng 

Tháp và khu vực quản lý của Cảng 

vụ Hàng hải Đồng Tháp. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2022/TT-

BGTVT ngày 18/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước 

cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng 

Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và 

khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 

Đồng Tháp. 

15/4/2022 

17.  

Thông tư  
số 45/2011/TT-BGTVT 

ngày 10 tháng 6 năm 2011 

Thông tư 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. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

18.  Thông tư 

liên tịch  

số 71/2014/TTLT-BGTVT-

BTC 

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về chi phí 
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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 

ngày 10 tháng 12 năm 2014 thẩm tra an toàn giao thông đối với 

công trình đường bộ đang khai thác. 

19.  
Thông tư 

 

 

số 10/2012/TT-BGTVT 

ngày 12 tháng 4 năm 2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức 

và hoạt động của Trạm kiểm tra tải 

trọng xe trên đường bộ. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2021/TT-

BGTVT ngày 16/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT về quản lý hoạt động 

của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên 

đường bộ. 

15/02/2022 

20.  

Thông tư 
số 15/2020/TT-BGTVT 

ngày 22 tháng 7 năm 2020 

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về hoạt động của trạm thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ.  

Bị thay thế Thông tư số 45/2021/TT-

BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng bộ GTVT quy định về hoạt động 

trạm thu phí đường bộ. 

31/3/2022 

IV – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

21.  

Thông tư 

liên tịch 

 số 10/2016/TTLT-BGTVT-

BTC  

ngày 10 tháng 5 năm 2016  

Thông tư liên tịch 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. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

V – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

22.  

Quyết định  
 số 70/2013/QĐ-TTg  

ngày 19 tháng 11 năm 2013  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về công bố Danh mục phân loại 

cảng biển Việt Nam hết hiệu lực kể 

từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 

76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí 

phân loại cảng biển. 

10/9/2021 
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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 

23.  

Thông tư  
số 44/2017/TT-BGTVT  

ngày 16 tháng 11 năm 2017  

Thông tư 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. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

24.  

Thông tư  

số 76/2014/TT-BGTVT 

 ngày 19 tháng 12 năm 2014  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực 

cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm 

an toàn hàng hải. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2021/TT-

BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an 

toàn hàng hải. 

20/02/2022 

25.  

số 28/2016/TT-BGTVT 

 ngày 14 tháng 10 năm 2016  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Định mức 

kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành 

đèn biển ban hành kèm theo Thông 

tư số 76/2014/TT- BGTVT ngày 19 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải. 

26.  

số 38/2018/TT-BGTVT  

ngày 11 tháng 6 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Định mức kinh tế - 

kỹ thuật ban hành kèm theo Thông 

tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải. 

27.  Thông tư  số 48/2018/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2022/TT-

BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng 
16/6/2022 
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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 

 ngày 31 tháng 8 năm 2018  số điều của Thông tư 

số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển 

nội địa cho tàu biển nước ngoài. 

Bộ GTVT 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. 

VI – LĨNH VỰC KHÁC 

28.  

Quyết định  

số 23/2005/QĐ-BGTVT 

ngày 30 tháng 3 năm 2005 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Quy chế bảo 

vệ bí mật nhà nước thuộc 

Bộ Giao thông vận tải. 

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

20/01/2022 

29.  
số 25/2005/QĐ-BGTVT 

ngày 13 tháng 5 năm 2005 

 

Quyết định 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. 

30.  

số 30/2006/QĐ-BGTVT 

ngày 10 tháng 8 năm 2006 

Quyết định 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. 

 

31.  

Thông tư  
số 04/2009/TT-BGTVT 

ngày 08 tháng 5 năm 2009 

Thông tư 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, 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-

BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 

20/01/2022 



8 

 

 

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 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

hành. 

32.  

số 12/2013/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 5 năm 2013 

Thông tư 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. 

33.  
số 32/2015/TT-BGTVT 

ngày 24 tháng 07 năm 2015 

Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

bảo vệ môi trường trong phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông. 

34.  

số 56/2015/TT-BGTVT 

ngày 08 tháng 10 năm 2015 

Thông tư 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. 

35.  
số 16/2017/TT-BGTVT 

ngày 22 tháng 05 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn tuyến 

đường vận chuyển quá cảnh hàng 

hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 

36.  

số 20/2017/TT-BGTVT 

ngày 21 tháng 6 năm 2017 

Thông tư 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 
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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 

bảo vệ môi trường trong phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông. 

37.  

số 34/2017/TT-BGTVT 

ngày 05 tháng 10 năm 2017 

Thông tư 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. 

 

 

 




