
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

              Số:          /BGTVT-PC 
V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa (thay thế Nghị 

định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 

của Chính phủ) 

 

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

 

      Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

                            Kính gửi:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

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

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Thanh tra Bộ; 

- Các Vụ thuộc Bộ; 

- Văn phòng Bộ; 

- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam; 

- Hiệp hội vận tải thủy nội địa. 

 Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông 

vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của 

Chính phủ (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). 

 Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối 

với hồ sơ dự thảo Nghị định nói trên (Hồ sơ dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, http://www.mt.gov.vn, mục: Lấy ý kiến góp ý 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).  

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải 

(Vụ Pháp chế) trước ngày 15/4/2021 (bằng văn bản và thư điện tử tuyetnt@mt.gov.vn) 

để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, triển khai các thủ tục theo quy định. 

 Mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 

(Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thúy Tuyết, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ 

Giao thông vận tải, ĐT : 0989 790 636). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục ĐTNĐ Việt Nam; 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Nhật 
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