
 

 

 

 

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 01/07/2021 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/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

 

1.  
Nghị định 

 Số 03/2009/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 01 năm 2009 

Nghị định của Chính phủ về công tác 

bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. 

Bị thay thế bởi Nghị định số 

96/2021/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về công tác 

bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 

chuyên khoang. 

02/11/2021 

II – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

2.  

Thông tư 
Số 83/2015/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức và 

hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội 

địa. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

Cảng vụ đường thuỷ nội địa. 

01/11/2021 

III - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

 

 

3.  

Thông tư 
Số 70/2015/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 11 năm 2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm định 

01/10/2021 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-03-2009-nd-cp-chinh-phu-39769-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-83-2015-tt-bgtvt-to-chuc-hoat-dong-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-299894.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 

bộ. an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ. 

IV – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

4.  

Thông tư 
Số 09/2016/TTLT-BTC-BGTVT 

ngày 10 tháng 5 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư liên tịch 

hướng dẫn phương pháp định giá và 

quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 

đường sắt quốc gia thực hiện theo 

phương thức đặt hàng, giao kế hoạch 

sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung 

ương. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

11/2021/TT-BGTVT ngày 21 tháng 5 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn phương pháp 

định giá và quản lý giá dịch vụ sự 

nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, 

bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 

gia thực hiện theo phương thức đặt 

hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

10/7/2021 

5.  

Thông tư 
Số 01/2010/TT-BGTVT 

ngày 10 tháng 01 năm 2010 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc phòng, 

chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; 

ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 

trong hoạt động đường sắt. 
Bị thay thế bởi 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 6.  

Thông tư 
Số 28/2017/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 8 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2010/TT-

BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về phòng, chống, khắc phục 

hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-ve-phong-chong-lut-bao-361802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-ung-pho-su-co-thien-tai-cuu-nan-trong-hoat-dong-duong-sat-100332.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-ung-pho-su-co-thien-tai-cuu-nan-trong-hoat-dong-duong-sat-100332.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 

tai và cứu nạn trong hoạt động đường 

sắt. 

V – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

7.  

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. 

Bị hết hiệu lực bởi 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 

8.  

Thông tư 
Số 31/2016/TT-BGTVT 

ngày 31 tháng 10 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức và 

hoạt động của Cảng vụ hàng hải. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2021/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

Cảng vụ hàng hải 

01/11/2021 

VI – LĨNH VỰC KHÁC 

9.  

Thông tư 
Số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 

ngày 14 tháng 8  năm 2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 

về giao thông vận tải thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 07 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về giao thông vận tải 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

15/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2016-tt-bgtvt-to-chuc-hoat-dong-cang-vu-hang-hai-319363.aspx
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