
 

 

 

 

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 01/7/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12//2021 

(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 HẢI 

1.  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 Điều 20. 

 

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

76/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại 

cảng biển. 

10/9/2021 

II – LĨNH  VỰC ĐƯỜNG SẮT 

2.  Thông tư 

Số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27 tháng 

4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng ký 

phương tiện giao thông đường sắt, di 

chuyển phương tiện giao thông đường 

sắt trong trường hợp đặc biệt. 

- Khoản 1 Điều 3; 

-  Khoản 2 Điều 5; 

- Khoản 4 Điều 5; 

- Điều 6; 

- Điều 7; 

- Điều 8. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 

số 13/2021/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7  

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27 

tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng ký phương 

tiện giao thông đường sắt, di chuyển 

phương tiện giao thông đường sắt trong 

trường hợp đặc biệt. 

01/10/2021 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=163252
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=163252
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx


   2 

 

 

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 

3.  Thông tư 

Số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về việc 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. 

- Điều 4; 

- Khoản 4 Điều 5.  

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 25 Thông tư số 

17/2021/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai; ứng phó sự cố  và cứu nạn trong lĩnh 

vực đường sắt. 

15/10/2021 

III – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM      

4.  Thông tư 

Số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về thực hiện 

đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống 

đối với đường sắt đô thị. 

- Điều 22. 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 

14/2021/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải bãi bỏ Điều 22 Thông 

tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về thực hiện đánh giá, 

chứng nhận an toàn hệ thống đối với 

đường sắt đô thị. 

01/8/2021 
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