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Số:                  /BGTVT-VT 

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ chế chính sách khuyến 

khích phát triển giao thông vận 

tải đường thủy nội địa. 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng      năm 2021 

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện 

thủy nội địa; Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường 

thủy nội địa (Thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải 

đường thủy nội địa).   

Để Dự thảo Quyết định nêu trên đầy đủ, phù hợp với quy định và thực tế, Bộ 

Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu góp ý đối với dự thảo 

Quyết định (Hồ sơ trình Dự thảo Quyết định, tài liệu liên quan được đăng tải tại 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ: http://www.mt.gov.vn mục 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và được gửi trên Hệ thống 

văn bản điện tử).  

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải fax: 

024.39427331 và email: bangnv@mt.gov.vn) trước ngày 11/8/2021 để tổng hợp 

hoàn thiện dự thảo. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để tham gia ý kiến); 

- Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải 

Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Hàng không Việt 

Nam, Đường sắt Việt Nam (để tham gia ý kiến); 

- Các Vụ: PC, KCHTGT, KHĐT, TC, MT, TCCB (để 

tham gia ý kiến); 

- Lưu VT, V.Tải. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 
 

 

 
 

Lê Anh Tuấn 

 

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; 

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam,  Chủ tàu 

Việt Nam, Chủ hàng Việt Nam, Vận tải thủy nội địa Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp vận tải Đường thủy nội địa. 
 

mailto:bangnv@mt.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T11:25:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Bảo Ngọc<ngoctb@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-07-21T14:09:04+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Lê Anh Tuấn<tuanla@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
	2021-07-21T14:15:51+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
	2021-07-21T14:15:52+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
	2021-07-21T14:15:52+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
	2021-07-21T14:23:03+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Bộ Giao thông Vận tải<vpmot@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




