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Số:             /BGTVT-HTQT 
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây 

dựng Nghị định của Chính phủ 

quy định về trình tự, thủ tục cấp 

các loại giấy phép cho đơn vị kinh 

doanh vận tải và phương tiện hoạt 

động vận chuyển đường bộ qua lại 

biên giới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi:      

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
 

 

Trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải đường bộ quốc tế 

để tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch, phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân 

giữa Việt Nam và các nước, Bộ Giao thông vận tải đã tham mưu Chính phủ 

tham gia ký kết các Hiệp định vận tải đường bộ song phương và đa phương. Các 

Hiệp định trong khuôn khổ ASEAN như Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận 

lợi cho hàng hóa quá cảnh ký ngày 16/12/1998, Hiệp định khung ASEAN về tạo 

thuận lợi vận tải liên quốc gia ký ngày 10/12/2009, Hiệp định khung ASEAN về 

tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông 

đường bộ ký ngày 13/10/2017. Theo kế hoạch, các Hiệp định này sẽ được các 

nước ASEAN thúc đẩy triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, Việt Nam 

cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc cấp giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế ASEAN cho đơn vị vận tải để tham gia hoạt động vận tải 

đường bộ quốc tế giữa các nước ASEAN. 

Đồng thời, các Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải 

đường bộ giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - 

Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyển 

hàng hoá và người qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng 

(GMS) đã được ký kết và triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, Bộ Giao 

thông vận tải đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Hiệp định và 

Nghị định thư thực hiện Hiệp định nêu trên quy định việc cấp giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế. Tuy nhiên, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung số 63/2020/QH14, các thủ tục hành 

chính này cần được quy định bởi Nghị định của Chính phủ.   



Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo hồ sơ trình Chính phủ đề 

nghị xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho 

đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua 

lại biên giới (đính kèm). 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý Cơ quan đóng góp ý kiến 

đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định nêu trên.  

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (ĐT: 024-39422079) 

trước ngày 16/01/2021 để tổng hợp, triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Dự thảo hồ sơ đính kèm gồm: 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ; 

- Dự thảo Đề cương Nghị định; 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật; 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Vụ: PC, VT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Lê Đình Thọ 
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