
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số:            /BGTVT-KCHT 

V/v: Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP về Quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

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

 
Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi : 

 

 
 

 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  
  Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

  
  

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

theo quy trình rút gọn của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong đó có chương 

trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 03/9/2010 về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ (dự thảo Nghị định). 

Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản đối với 

dự thảo Nghị định, gửi về Bộ GTVT và địa chỉ email nhamnt@mt.gov.vn; 

tamvra@yahoo.com.vn trước ngày 06/9/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện 

dự thảo Nghị định, trình Chính phủ. 

Dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT 

tại địa chỉ: "http://mt.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx"; mục "dự 

thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ". 

Rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 
- Tổng Cục ĐBVN; 
- Lưu VT, KCHT(Nh). 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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