
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 

Số:             /BGTVT-HTQT 
V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị định quy định về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận 

tải và phương tiện hoạt động vận chuyển 

đường bộ qua biên giới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

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

Trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

274/TTg-CN ngày 10/3/2021 về việc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định 

về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt 

động vận chuyển đường bộ qua biên giới, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng hồ sơ 

dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

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

đối với hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên. Dự thảo hồ sơ Nghị định 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 đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (ĐT: 024-39422079) 

trước ngày 25/6/2021. 

Hồ sơ đính kèm gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định, 

Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 

Nghị định. 

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 Thứ trưởng; 

- TCĐBVN; 

- Các Vụ: PC, VT, ATGT; 

- VP Bộ; 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, HTQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
Lê Đình Thọ 

http://www.mt.gov.vn/


 


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-06-07T10:56:51+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trần Việt Hà<tvha@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-06-07T17:41:14+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Lê Đình Thọ<thold@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-08T08:49:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-08T08:49:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-06-08T09:08:55+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Bộ Giao thông Vận tải<vpmot@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




