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THÔNG TƢ 
QUY ĐỊNH VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 3 năm 

2013; 

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 04 năm 

2012; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tƣ này quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của 

Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tƣ này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây 

dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Giao thông vận tải. 
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Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tƣ này bao gồm: 

a) Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), pháp lệnh, nghị quyết do Bộ Giao thông 

vận tải chủ trì soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội; 

b) Nghị định, quyết định, nghị quyết liên tịch do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn 

thảo để trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành đƣợc quy định tại Điều 

18, Điều 19 và Điều 20 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau 

đây gọi chung là Luật Ban hành văn bản); 

c) Thông tƣ của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải; 

d) Thông tƣ liên tịch giữa Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải với Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 

nhà nƣớc. 

2. Thông tƣ của Bộ trƣởng đƣợc ban hành để quy định: 

a) Chi tiết điều, khoản, điểm đƣợc giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch 

nƣớc, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ; 

b) Quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành Giao 

thông vận tải; 

c) Biện pháp để thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về giao thông vận tải. 

3. Việc xây dựng và ban hành Thông tƣ về quy chuẩn kỹ thuật đƣợc thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và quy định tại Thông 

tƣ này. 

Điều 4. Kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật 

1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

đƣợc bảo đảm từ ngân sách nhà nƣớc, phù hợp với quy định của Luật ngân sách 

nhà nƣớc và các văn bản quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành. 

2. Việc bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật tại các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ đƣợc giao, chƣơng trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ. 

3. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định 

mức chi theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính. 

4. Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật (bao gồm cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tham mƣu trình) 



đƣợc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc 

theo quy định của pháp luật để bổ sung vào nguồn kinh phí thực hiện. 

5. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì, 

phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan tham mƣu cho Lãnh đạo Bộ 

trong công tác lập, phân bổ dự toán đối với kinh phí xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định. 

6. Căn cứ nhiệm vụ đƣợc giao, các cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bố trí 

kinh phí đầy đủ, kịp thời cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

Chƣơng II 

LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ LẬP 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Mục 1. LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 5. Các trƣờng hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1. Luật, pháp lệnh. 

2. Nghị quyết của Quốc hội quy định: 

a) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của 

Quốc hội nhƣng chƣa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện 

hành; 

b) Tạm ngƣng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị 

quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân. 

3. Nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định tạm ngƣng hoặc kéo dài 

thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Nghị định của Chính phủ quy định các vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của 

Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội nhƣng chƣa đủ điều kiện xây dựng thành 

luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc, quản lý kinh tế, quản lý 

xã hội. 

Điều 6. Kế hoạch lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1. Khi có dự kiến xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định hoặc khi đƣợc 

Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải giao thuộc trƣờng hợp phải lập đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị đƣợc giao chủ trì soạn thảo quy 

định tại Điều 19 của Thông tƣ này xây dựng kế hoạch lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật gửi Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trƣởng xem xét đƣa 

vào Chƣơng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ. 

2. Kế hoạch lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải xác định rõ tên 

văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì tham mƣu trình, thời gian chuẩn 

bị hồ sơ, thời gian tổ chức lấy ý kiến, thời gian trình Bộ, thời gian gửi Bộ Tƣ pháp 

thẩm định (nếu có), thời gian trình Chính phủ xem xét thông qua. 



Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm: 

a) Tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

Đối với đề nghị xây dựng nghị định, trong trƣờng hợp cần thiết, đề nghị cơ quan, 

tổ chức có liên quan tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến việc đề nghị 

xây dựng nghị định; 

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin, tƣ liệu, điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật. Trong trƣờng hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan 

cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật; tổ chức nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan để hỗ trợ cho việc lập đề 

nghị xây dựng luật, pháp lệnh; 

c) Xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; đánh giá tác động của chính sách theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 và 

Điều 9 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sau đây 

gọi chung là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

d) Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền thông qua; 

đ) Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Thông tƣ này 

và bảo vệ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của mình; 

e) Phối hợp cùng cơ quan tham mƣu trình thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cơ quan tham mƣu trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có 

trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật tại khoản 1 Điều này và hoàn thiện hồ sơ theo quy định Điều 9 của 

Thông tƣ này; 

b) Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp, giải trình, tiếp thu theo quy 

định tại Điều 36 và Điều 86 Luật Ban hành văn bản; 

c) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

khoản 1 Điều 9 của Thông tƣ này đến Vụ Pháp chế để thẩm định; 
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d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; 

đ) Tham mƣu cho Lãnh đạo Bộ gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và đề 

nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Ban hành văn 

bản sang Bộ Tƣ pháp để thẩm định và ký trình Chính phủ thông qua đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm: 

a) Hƣớng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật; 

b) Lấy ý kiến của Văn phòng Bộ về thủ tục hành chính trƣớc khi thẩm định đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị lập; 

c) Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 19 của 

Luật Ban hành văn bản. Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

d) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội đã đƣợc chỉnh lý theo nghị quyết của 

Chính phủ đến Bộ Tƣ pháp trƣớc ngày 31 tháng 12 hàng năm để đăng ký chƣơng 

trình. 

Điều 8. Cơ quan, tổ chức tham gia trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật 

Cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có thể huy 

động sự tham gia của viện nghiên cứu, trƣờng đại học, hội, hiệp hội, tổ chức khác 

có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt động sau đây: 

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đánh giá các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành. 

2. Khảo sát, điều tra xã hội học; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến 

các chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Tập hợp, nghiên cứu, so sánh tài liệu, điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến chính sách phục vụ cho việc lập đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Tham gia hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
1. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và đề nghị xây dựng nghị định quy định 

tại khoản 3 Điều 19 của Luật Ban hành văn bản bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó phải nêu rõ: sự 

cần thiết ban hành; mục đích, quan điểm xây dựng; đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh; 

mục tiêu, nội dung của chính sách, các giải pháp để thực hiện chính sách đã đƣợc 

lựa chọn và lý do của việc lựa chọn; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho 



việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật; 

b) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 

c) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội 

liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; bản 

chụp ý kiến góp ý. Đối với hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có bản tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tƣ 

pháp; 

đ) Dự kiến đề cƣơng chi tiết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Ban 

hành văn bản bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị định, trong đó phải nêu rõ: sự cần thiết ban 

hành; mục đích, quan điểm xây dựng; đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh, nội dung 

chính của nghị định; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm việc thi hành nghị định; 

thời gian dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua; 

b) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề 

liên quan đến đề nghị xây dựng nghị định. 

Mục 2. LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Điều 10. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết 

do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo 
1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo đƣợc thông 

qua, cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định tại Điều 19 của Thông tƣ này có trách 

nhiệm thực hiện rà soát, lập dự thảo danh mục văn bản quy định chi tiết theo quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh, nghị quyết đƣợc Quốc hội, 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội thông qua; 07 ngày, kể từ ngày lệnh, quyết định của 

Chủ tịch nƣớc đƣợc ký ban hành, Vụ Pháp chế nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện 

dự thảo danh mục văn bản quy định chi tiết trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tƣ pháp. 

3. Đối với danh mục văn bản quy định chi tiết do Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây 

dựng, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn 

thảo, cơ quan chủ trì tham mƣu trình, thời gian trình và gửi Vụ Pháp chế để tổng 

hợp, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Vụ Pháp chế có trách nhiệm 

tổng hợp vào Chƣơng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của 

Bộ và đăng ký chƣơng trình công tác của Chính phủ. 

Điều 11. Văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết không do Bộ 

Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo 



Trƣờng hợp quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về danh mục văn bản quy định 

chi tiết luật, pháp lệnh phân công Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mƣu 

Bộ trƣởng giao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mƣu trình văn bản quy 

định chi tiết này; đồng thời, tổng hợp vào Chƣơng trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật hàng năm của Bộ. 

Điều 12. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, 

quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, thông tƣ của Bộ trƣởng do Bộ Giao 

thông vận tải chủ trì soạn thảo 
1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày văn bản đƣợc ký ban hành, cơ quan chủ trì 

tham mƣu trình nghị định của Chính phủ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều 19, quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ quy định tại Điều 20 Luật Ban hành 

văn bản có trách nhiệm tham mƣu văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về các nội dung nghị định của Chính phủ, 

quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ giao Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang 

bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết. 

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày văn bản đƣợc ký ban hành, cơ quan chủ trì 

tham mƣu trình thông tƣ của Bộ trƣởng quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Ban 

hành văn bản có trách nhiệm tham mƣu văn bản gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về các nội dung thông tƣ giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định chi tiết. 

3. Cơ quan chủ trì tham mƣu trình tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm 

theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; tham mƣu 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ hoặc tham mƣu xử lý theo 

thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo của cơ quan đƣợc 

giao quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tƣớng Chính 

phủ, thông tƣ của Bộ trƣởng. 

4. Văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; văn bản đôn đốc, xử lý (nếu có) quy định tại các khoản 1, khoản 2 và 

khoản 3 Điều này đồng thời đƣợc gửi Bộ Tƣ pháp. 

Chƣơng III 

LẬP CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 13. Thời gian lập Chƣơng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Chƣơng trình) 

1. Trƣớc ngày 01 tháng 7 hàng năm, các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (sau đây 

gọi chung là Vụ); các Cục, Viện Chiến lƣợc và Phát triển giao thông vận tải, Trung 

tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là các Cục); doanh nghiệp và các cơ 

quan, tổ chức khác thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và yêu cầu thực 

tế để đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm sau gửi Vụ Pháp chế để 

tổng hợp. 

2. Trƣờng hợp cần bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chƣơng trình, các cơ 

quan, đơn vị đề xuất kế hoạch xây dựng văn bản gửi Vụ Pháp chế. Hồ sơ, trình tự, 

thủ tục đăng ký bổ sung Chƣơng trình thực hiện nhƣ việc đăng ký lần đầu. 



Điều 14. Hồ sơ đăng ký Chƣơng trình 

1. Hồ sơ đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nêu rõ căn cứ 

pháp lý, sự cần thiết ban hành; mục đích, quan điểm xây dựng; phạm vi điều chỉnh, 

đối tƣợng áp dụng; mục tiêu, nội dung chính của văn bản; chính sách cơ bản và các 

giải pháp để thực hiện; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành; 

thời gian dự kiến trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

b) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã 

hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

c) Các thủ tục hành chính trong trƣờng hợp đƣợc luật giao quy định thủ tục hành 

chính; 

d) Đề cƣơng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

đ) Bản dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mƣu trình, cơ quan phối 

hợp, Thứ trƣởng phụ trách, cơ quan ban hành, thời gian trình đề cƣơng chi tiết, thời 

gian trình dự thảo văn bản (theo từng cấp); 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Đối với các văn bản phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định tại Điều 5 của Thông tƣ này, sau khi có Nghị quyết của Chính phủ thông 

qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì tham mƣu trình 

gửi đăng ký về Vụ Pháp chế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này để cập 

nhật nhiệm vụ xây dựng văn bản vào Chƣơng trình. 

Điều 15. Ban hành Chƣơng trình 

1. Căn cứ đề xuất của các Vụ, Cục, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác 

thuộc Bộ, Vụ Pháp chế dự thảo Chƣơng trình, thực hiện việc rà soát và tổ chức lấy 

ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với đề nghị xây dựng văn bản. 

2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn 

thiện dự thảo Chƣơng trình; xin ý kiến của các Thứ trƣởng phụ trách và trình Bộ 

trƣởng xem xét, ban hành trƣớc ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

3. Sau khi Bộ trƣởng ký ban hành, Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm 

đăng tải Quyết định ban hành Chƣơng trình trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Điều 16. Điều chỉnh Chƣơng trình 

1. Các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh Chƣơng trình: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật đƣợc bổ sung vào Chƣơng trình do yêu cầu cấp 

thiết trong công tác quản lý nhà nƣớc của Bộ Giao thông vận tải hoặc phải sửa đổi, 

bổ sung theo các văn bản mới đƣợc ban hành để bảo đảm tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật hoặc để thực hiện các điều ƣớc quốc tế; 



b) Văn bản quy phạm pháp luật đƣợc điều chỉnh thời gian trình hoặc đƣa ra khỏi 

Chƣơng trình do không còn cần thiết phải ban hành hoặc do có sự thay đổi về điều 

kiện kinh tế - xã hội; 

c) Văn bản quy phạm pháp luật có thay đổi về thể thức, tên văn bản so với nhiệm 

vụ đƣợc giao tại Quyết định ban hành Chƣơng trình. 

2. Trình tự điều chỉnh Chƣơng trình: 

a) Cơ quan tham mƣu trình chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trình 

Thứ trƣởng phụ trách về việc xin điều chỉnh Chƣơng trình. Tờ trình nêu rõ lý do, 

phƣơng hƣớng, nội dung điều chỉnh và đề xuất xử lý; 

b) Sau khi có ý kiến đồng ý của Thứ trƣởng phụ trách, cơ quan tham mƣu trình xin 

ý kiến Bộ trƣởng; 

c) Khi Bộ trƣởng có ý kiến, cơ quan tham mƣu trình chuyển văn bản đến 

Vụ Pháp chế tổng hợp, theo dõi triển khai. 

Chƣơng IV 

SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Mục 1. SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 17. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 
1. Cơ quan tham mƣu trình chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và Vụ 

Pháp chế trình Bộ trƣởng ký Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự 

án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội (trừ 

trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Ban hành văn bản) và nghị định 

của Chính phủ (trong trƣờng hợp cần thiết). 

2. Thành phần, nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 

thực hiện theo quy định tại các Điều 52, 53, 54 của Luật Ban hành văn bản và 

các Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

Điều 18. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định 

tại Chƣơng V của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

Điều 19. Cơ quan chủ trì soạn thảo 

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là cơ quan chủ 

trì soạn thảo) bao gồm: 

1. Các Cục trực tiếp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình hoặc theo phân công của Bộ trƣởng. 

2. Các Vụ trực tiếp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mang tính chất đặc thù 

hoặc theo phân công của Bộ trƣởng. 

Điều 20. Cơ quan tham mƣu trình 

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thông qua các cơ quan tham mƣu 

đƣợc phân công để trình Bộ trƣởng. 

2. Cơ quan tham mƣu trình Bộ trƣởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao 

gồm các Vụ, Cục Quản lý đầu tƣ xây dựng, Cục Đƣờng cao tốc Việt Nam, Trung 



tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là cơ quan tham mƣu trình) đƣợc 

phân công theo quy định sau đây: 

a) Vụ Pháp chế: dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác do 

Lãnh đạo Bộ giao; 

b) Vụ Kế hoạch - Đầu tƣ: văn bản quy phạm pháp luật về chiến lƣợc, quy hoạch 

phát triển ngành, công tác kế hoạch đầu tƣ, thống kê, xuất nhập khẩu; định mức 

kinh tế - kỹ thuật về thống kê, chiến lƣợc, quy hoạch trong ngành Giao thông vận 

tải; về thu hút đầu tƣ và đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ trong giai đoạn 

chủ trƣơng đầu tƣ; 

c) Vụ Tổ chức cán bộ: văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các tổ chức trực thuộc Bộ; đào tạo, bồi dƣỡng cán 

bộ công chức và nguồn nhân lực; lao động, tiền lƣơng và chế độ, chính sách đối 

với ngƣời lao động; công tác thi đua, khen thƣởng trong ngành Giao thông vận tải; 

d) Vụ Vận tải: văn bản quy phạm pháp luật về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, hợp 

tác xã, an ninh và an toàn giao thông trong ngành giao thông vận tải; định mức 

kinh tế - kỹ thuật về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; về đào tạo, huấn luyện, sát 

hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng lái, chứng chỉ chuyên môn cho 

ngƣời điều khiển phƣơng tiện giao thông, ngƣời vận hành phƣơng tiện, thiết bị 

chuyên dùng trong giao thông vận tải; 

đ) Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản 

lý, bảo trì, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi cả nƣớc; 

định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm 

quyền; về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn thuộc trách nhiệm 

của Bộ Giao thông vận tải; 

e) Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trƣờng: văn bản quy phạm pháp luật về hoạt 

động khoa học, công nghệ, môi trƣờng, tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, sở hữu trí 

tuệ, quản lý kỹ thuật, chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận 

tải; các định mức kinh tế - kỹ thuật trừ các định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại 

điểm b, điểm d, điểm đ, điểm m, điểm n khoản này; 

g) Vụ Tài chính: văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, tài sản, thuế, phí, lệ phí, 

giá dịch vụ sử dụng đƣờng bộ; 

h) Vụ Hợp tác quốc tế: văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hợp tác quốc tế 

trong ngành Giao thông vận tải; 

i) Vụ Quản lý doanh nghiệp: văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp liên 

quan đến ngành Giao thông vận tải; 

k) Thanh tra Bộ: văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nội bộ trong ngành Giao thông vận tải; 

l) Văn phòng Bộ: văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, văn thƣ, lƣu trữ; 



m) Cục Quản lý đầu tƣ xây dựng: văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về 

quản lý đầu tƣ, xây dựng trong bƣớc lập dự án đầu tƣ (trừ dự án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ƣu đãi nƣớc ngoài) và giai đoạn thực hiện dự án; định mức dự toán cho 

các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành giao thông (trừ định mức công 

nghệ mới, vật liệu mới; định mức bảo trì); 

n) Cục Đƣờng cao tốc Việt Nam: văn bản quy phạm phạm luật về đầu tƣ, xây 

dựng, huy động nguồn lực và khai thác hệ thống đƣờng bộ cao tốc; định mức kinh 

tế - kỹ thuật về đƣờng bộ cao tốc khi đƣợc Bộ trƣởng giao; 

o) Trung tâm Công nghệ thông tin: văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực công nghệ thông tin trong ngành Giao thông vận tải. 

3. Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, các cơ quan tham mƣu có trách nhiệm 

tham mƣu trình Bộ trƣởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác khi đƣợc Bộ 

trƣởng giao. 

Điều 21. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Tổ chức xây dựng đề cƣơng (đối với xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật mới hoặc thay thế), dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo mục đích, yêu 

cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách đã đƣợc xây dựng trong hồ sơ đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Chuẩn bị tờ trình và các tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo. 

3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của đối tƣợng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn 

bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong ngành và hiệp hội chuyên ngành Giao thông 

vận tải có liên quan bằng văn bản, thƣ điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác và 

đăng tải dự án, dự thảo trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức chủ 

trì soạn thảo. 

4. Báo cáo giải trình về những chính sách mới phát sinh cần bổ sung vào dự án, dự 

thảo để trình cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

5. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị dự thảo các văn bản 

quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành (nếu có). 

6. Báo cáo tiến độ soạn thảo. 

7. Trình Bộ đề cƣơng chi tiết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 

này (nếu có). 

8. Trình Bộ dự thảo văn bản. 

9. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mƣu trình tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

của các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đến 

khi văn bản đƣợc ký ban hành hoặc thông qua. 

Điều 22. Hồ sơ cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật 

1. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, hồ sơ trình Bộ bao gồm: 



a) Tờ trình trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu yêu 

cầu, quá trình soạn thảo, phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng, nội dung chủ yếu 

của văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những vấn đề cần xin ý kiến; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến tham gia 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong ngành; 

c) Dự thảo văn bản quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành (nếu có); 

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

bản; 

đ) Bản đánh giá thủ tục hành chính nếu văn bản có quy định thủ tục hành chính; 

báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới nếu văn bản có quy định liên quan đến 

vấn đề bình đẳng giới; 

e) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tƣợng 

chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bản chụp các ý kiến góp ý; 

g) Bảng so sánh đối với văn bản sửa đổi, bổ sung; 

h) Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (đối với cơ quan chủ trì soạn thảo là 

các Cục trừ Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lƣợc và Phát triển giao 

thông vận tải) và ý kiến giải trình của đơn vị soạn thảo đối với nội dung thẩm định; 

i) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Đối với dự thảo thông tƣ, hồ sơ trình Bộ bao gồm: 

a) Tờ trình trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp 

dụng, quá trình soạn thảo, nội dung chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn ý kiến 

khác nhau, những vấn đề cần xin ý kiến; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến tham gia 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong ngành; 

c) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tƣ (nếu có); bản 

đánh giá thủ tục hành chính trong trƣờng hợp đƣợc luật, nghị quyết của Quốc hội 

giao quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu 

có); 

d) Bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tƣợng chịu sự tác 

động trực tiếp của văn bản (kèm theo bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý và 

bản chụp các ý kiến góp ý); 

đ) Bảng so sánh đối với văn bản sửa đổi, bổ sung; 

e) Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (đối với cơ quan chủ trì soạn thảo là 

các Cục) và ý kiến giải trình của đơn vị soạn thảo đối với nội dung thẩm định; 

g) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đƣợc gửi đồng thời Vụ Pháp chế 

để cập nhật, theo dõi. 

Điều 23. Nhiệm vụ của cơ quan tham mƣu trình 



1. Đối với phê duyệt Đề cƣơng chi tiết 

a) Trƣờng hợp cơ quan trình Đề cƣơng chi tiết là các Cục: 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản trình dự thảo Đề 

cƣơng chi tiết, cơ quan tham mƣu trình xem xét, nghiên cứu, trình Thứ trƣởng phụ 

trách ký văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận Đề cƣơng chi tiết. Trƣờng hợp 

không chấp thuận phải nêu rõ lý do, hƣớng giải quyết; 

b) Trƣờng hợp cơ quan chủ trì soạn thảo đồng thời là cơ quan tham mƣu trình: cơ 

quan tham mƣu trình soạn thảo Đề cƣơng chi tiết trình Thứ trƣởng phụ trách ký 

văn bản chấp thuận theo thời gian quy định trong Chƣơng trình; 

c) Mẫu văn bản chấp thuận Đề cƣơng chi tiết quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tƣ này. 

2. Tiếp nhận, xử lý dự thảo văn bản: 

a) Trƣờng hợp cơ quan soạn thảo là các Cục trình Bộ dự thảo văn bản, cơ quan 

tham mƣu trình xem xét, nghiên cứu dự thảo văn bản, trƣờng hợp không chấp 

thuận dự thảo văn bản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ 

sơ trình phải có văn bản gửi trả lại cơ quan chủ trì soạn thảo trong đó nêu rõ lý do, 

yêu cầu cụ thể, hƣớng giải quyết; 

b) Trƣờng hợp cơ quan chủ trì soạn thảo đồng thời là cơ quan tham mƣu trình thì 

sau khi thực hiện quy định tại Điều 21 của Thông tƣ này, cơ quan tham mƣu trình 

nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo văn bản và tiếp tục thực hiện 

theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều này trƣớc khi trình Bộ trƣởng. 

3. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, cơ quan tham mƣu trình thực hiện nhƣ sau: 

a) Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc dự thảo, có văn bản gửi 

các cơ quan tham mƣu thuộc Bộ để lấy ý kiến, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều này; 

b) Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tham mƣu thuộc Bộ, chỉnh lý dự thảo 

văn bản và báo cáo Thứ trƣởng phụ trách để gửi văn bản xin ý kiến tham gia của 

các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có liên quan; đối với dự thảo văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp, của ngƣời dân thì phải gửi xin ý kiến của Phòng Thƣơng mại và 

Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội chuyên ngành Giao thông vận tải; 

Văn bản lấy ý kiến phải kèm theo: Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; bản đánh giá thủ tục hành chính (nếu 

văn bản có quy định thủ tục hành chính); báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới (nếu có); bảng so sánh dự thảo văn bản và văn bản hiện hành, căn cứ, lý do 

sửa đổi, bổ sung (đối với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung); 

c) Gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ để đăng tải dự thảo văn bản trong thời gian ít nhất 60 ngày trƣớc khi 

trình ký văn bản; 



d) Tổng hợp giải trình các ý kiến góp ý; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản, gửi lại 

bảng tổng hợp, giải trình các ý kiến cho các cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý 

(trong trƣờng hợp có yêu cầu); đồng thời, bổ sung vào hồ sơ trình dự thảo văn bản; 

đ) Tổng hợp hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định; 

e) Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; 

g) Tổng hợp hồ sơ gửi Bộ Tƣ pháp thẩm định. 

4. Đối với dự thảo thông tƣ, cơ quan tham mƣu trình thực hiện nhƣ sau: 

a) Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc dự thảo, có văn bản gửi 

các cơ quan tham mƣu thuộc Bộ để lấy ý kiến, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều này; 

b) Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tham mƣu thuộc Bộ, chỉnh lý dự thảo 

văn bản và báo cáo Thứ trƣởng phụ trách để gửi văn bản xin ý kiến tham gia của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải (nếu cần thiết), đối 

với dự thảo văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, của ngƣời 

dân thì phải gửi xin ý kiến của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam; 

đồng thời, gửi lấy ý kiến của các hiệp hội chuyên ngành Giao thông vận tải có liên 

quan đến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

Văn bản lấy ý kiến phải kèm theo: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo 

Tờ trình Bộ trƣởng; bảng so sánh dự thảo văn bản với văn bản hiện hành và căn cứ, 

lý do của việc sửa đổi, bổ sung (đối với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung); 

c) Gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ để đăng tải dự thảo văn bản trong thời gian ít nhất 60 ngày trƣớc khi 

trình ký văn bản; 

d) Tổng hợp ý kiến tham gia, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản; gửi lại bảng tổng 

hợp, giải trình các ý kiến cho các cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý (trong trƣờng 

hợp có yêu cầu); gửi Vụ Pháp chế thẩm định. 

5. Các hình thức lấy ý kiến dự thảo văn bản 

a) Bằng văn bản; 

b) Qua Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

c) Các hình thức phù hợp khác. 

Điều 24. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

1. Các trƣờng hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, 

thủ tục rút gọn: 

a) Trƣờng hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trƣờng 

hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trƣờng 

hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; 



b) Trƣờng hợp cần ngƣng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm 

pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân; 

c) Trƣờng hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới 

đƣợc ban hành; trƣờng hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực 

hiện điều ƣớc quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên; 

d) Trƣờng hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái 

pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; 

đ) Trƣờng hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản 

quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp 

bách phát sinh trong thực tiễn. 

2. Thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành; trình tự, thủ tục xây dựng văn 

bản; hồ sơ, trình tự, thủ tục xem xét, thông qua đƣợc thực hiện theo quy định tại 

các Điều 147, 148, 149 của Luật Ban hành văn bản và Điều 37 của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

Mục 2. THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thẩm định văn bản 

quy phạm pháp luật 

1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 

3 của Thông tƣ này phải đƣợc tổ chức pháp chế Cục thẩm định trƣớc khi trình Bộ, 

Vụ Pháp chế thẩm định trƣớc khi gửi Bộ Tƣ pháp thẩm định hoặc trƣớc khi trình 

Bộ trƣởng xem xét, ban hành. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mƣu trình: 

a) Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Vụ Pháp chế; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo; thuyết trình dự thảo khi 

đƣợc đề nghị; 

c) Nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp 

chế; 

d) Giải trình ý kiến thẩm định và báo cáo Bộ trƣởng xem xét, quyết định đồng thời 

gửi bản giải trình đến Vụ Pháp chế; 

đ) Đảm bảo tính chính xác của các thông số, định mức trong các văn bản quy định 

về Quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; 

e) Cử đại diện tham gia thẩm định theo đề nghị của Vụ Pháp chế. 

3. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế: 

a) Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định hoặc tham mƣu thành lập Hội đồng thẩm định 

(đối với các thông tƣ quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật Ban hành văn bản) 

bao gồm các Vụ, Cục, các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan để tổ chức thẩm 

định; 



b) Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và thời hạn thẩm định theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 27 của Thông tƣ này; 

c) Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc mời Văn phòng Bộ tham gia thẩm định nội dung 

thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Trách nhiệm của tổ chức pháp chế Cục: thẩm định dự thảo các văn bản quy 

phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo. 

Điều 26. Hồ sơ thẩm định 

1. Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định đối với dự thảo văn bản trình Chính phủ, Thủ 

tƣớng Chính phủ, bao gồm: 

a) Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, trong đó nêu rõ sự cần thiết 

ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng, quá trình soạn thảo, nội dung 

chủ yếu của văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tài liệu tham khảo; Tờ 

trình của cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi đã đƣợc cơ quan tham mƣu trình 

chỉnh lý; 

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

bản; 

d) Bản đánh giá thủ tục hành chính nếu dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành 

chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới nếu trong dự thảo văn bản có 

quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

đ) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bản 

chụp văn bản tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

e) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 19 của Luật Ban hành văn bản; 

g) Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; nghị 

định theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Ban hành văn bản; 

h) Ý kiến của cơ quan tham mƣu trình đối với dự thảo văn bản; 

i) Bảng so sánh dự thảo văn bản với văn bản hiện hành (trong đó phải nêu rõ căn 

cứ, lý do sửa đổi, bổ sung của từng nội dung); 

k) Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (trong trƣờng hợp cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản là các Cục) và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của tổ 

chức pháp chế; 

l) Ý kiến của Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) đối với dự thảo 

văn bản; 

m) Tài liệu tham khảo (nếu có). 

Số lƣợng hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là 

02 bộ. 

2. Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định đối với dự thảo thông tƣ, bao gồm: 



a) Tờ trình Bộ trƣởng về dự thảo thông tƣ; 

b) Dự thảo thông tƣ sau khi đã đƣợc chỉnh lý; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 

tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; bản chụp ý kiến góp ý của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; 

d) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tƣ (nếu có); bản 

đánh giá thủ tục hành chính trong trƣờng hợp đƣợc luật giao quy định thủ tục hành 

chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới nếu trong dự thảo văn bản có 

quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

đ) Bảng so sánh dự thảo văn bản với văn bản hiện hành (trong đó phải nêu rõ căn 

cứ, lý do sửa đổi, bổ sung của từng nội dung); 

e) Ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tham mƣu trình dự 

thảo văn bản hoặc các cơ quan liên quan (nếu có); 

g) Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế (trong trƣờng hợp cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản là các Cục) và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của tổ 

chức pháp chế; 

h) Báo cáo thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hồ sơ dự thảo thông 

tƣ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

i) Ý kiến của Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) đối với dự thảo 

văn bản; 

k) Tài liệu tham khảo (nếu có). 

3. Hồ sơ gửi Bộ Tƣ pháp thẩm định: 

a) Đối với hồ sơ thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Ban hành văn bản; 

b) Đối với hồ sơ thẩm định nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tƣớng 

Chính phủ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 92 và khoản 2 Điều 98 của 

Luật Ban hành văn bản. 

Điều 27. Nội dung và thời hạn thẩm định 
1. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 

92, khoản 3 Điều 98, khoản 3 Điều 102 của Luật Ban hành văn bản. 

2. Thời hạn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không quá 10 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 của Thông tƣ 

này. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định, Vụ Pháp chế chuyển trả hồ sơ 

đề nghị thẩm định cho cơ quan tham mƣu trình trong 02 ngày kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ. 

3. Sau khi thẩm định, Vụ Pháp chế gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan tham mƣu 

trình. 

4. Cơ quan tham mƣu trình chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, 

giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, hoàn chỉnh dự thảo văn bản. 



Mục 3. BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 28. Xin ý kiến Thứ trƣởng đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, cơ 

quan tham mƣu trình có trách nhiệm gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã 

đƣợc chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tƣ pháp để xin ý kiến Thứ 

trƣởng phụ trách theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tƣ 

này, gửi kèm theo hồ sơ quy định tại các điểm c, d, e và k khoản 1 Điều 29 của 

Thông tƣ này. Trƣờng hợp nội dung văn bản có liên quan đến lĩnh vực của các Thứ 

trƣởng khác thì phải xin ý kiến của các Thứ trƣởng đó. 

2. Đối với thông tƣ, cơ quan tham mƣu trình có trách nhiệm gửi dự thảo thông tƣ 

đã đƣợc chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế để xin ý kiến Thứ 

trƣởng phụ trách theo mẫu quy định tại các Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 

tƣ này, gửi kèm theo hồ sơ quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 29 và các 

điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 30 của Thông tƣ này. Trƣờng hợp nội dung văn bản 

có liên quan đến lĩnh vực của các Thứ trƣởng khác thì phải xin ý kiến của các Thứ 

trƣởng đó. 

3. Các Thứ trƣởng gửi lại ý kiến cho cơ quan tham mƣu trong thời hạn không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc Phiếu xin ý kiến, trừ trƣờng hợp đi công 

tác vắng. 

4. Cơ quan tham mƣu trình có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Thứ 

trƣởng. Trƣờng hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan tham mƣu trình tổng hợp, báo 

cáo Bộ trƣởng và đề xuất phƣơng án tiếp thu. 

5. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thứ trƣởng phụ trách có 

trách nhiệm tổ chức ít nhất 01 cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

để thống nhất nội dung dự thảo văn bản trƣớc khi trình Bộ trƣởng ký ban hành. 

Điều 29. Hồ sơ cơ quan tham mƣu trình Bộ trƣởng dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật do các Cục chủ trì soạn thảo 

1. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, hồ sơ trình bao gồm: 

a) Phiếu trình văn bản theo mẫu quy định của Văn phòng Bộ; 

b) Phiếu xin ý kiến Thứ trƣởng phụ trách (hoặc các Thứ trƣởng có liên quan), bản 

giải trình về việc tiếp thu ý kiến Thứ trƣởng; 

c) Ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tham mƣu trình dự 

thảo văn bản hoặc các cơ quan liên quan (nếu có); 

d) Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ; 

đ) Bảng so sánh dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản hiện hành; 

e) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi có báo cáo thẩm định 

của Bộ Tƣ pháp; 



g) Bản đánh giá thủ tục hành chính nếu dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành 

chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới nếu trong dự thảo văn bản có 

quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

h) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bản 

chụp ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

i) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên 

quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo văn bản (đối với dự án luật, pháp 

lệnh); báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo văn bản; 

k) Báo cáo thẩm định của Bộ Tƣ pháp, Vụ Pháp chế và báo cáo giải trình tiếp thu ý 

kiến thẩm định; 

l) Phiếu rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế. 

2. Đối với thông tƣ, hồ sơ trình bao gồm: 

a) Phiếu trình văn bản theo mẫu quy định của Văn phòng Bộ; 

b) Tờ trình Bộ trƣởng về dự thảo thông tƣ; 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi có báo cáo thẩm định 

của Vụ Pháp chế; cơ quan chủ trì tham mƣu trình và cơ quan chủ trì soạn thảo ký 

tắt vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trƣởng (ký hồ sơ giấy lƣu 

trữ); 

d) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp 

chế; 

đ) Báo cáo thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hồ sơ dự thảo thông 

tƣ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

e) Bảng so sánh dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản hiện hành; 

g) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tƣợng 

chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bản chụp ý kiến góp ý; 

h) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tƣ (nếu có); bản 

đánh giá thủ tục hành chính trong trƣờng hợp đƣợc luật giao quy định thủ tục hành 

chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có); 

i) Phiếu xin ý kiến Thứ trƣởng phụ trách (hoặc các Thứ trƣởng có liên quan), bản 

giải trình về việc tiếp thu ý kiến Thứ trƣởng; 

k) Tài liệu khác (nếu có); 

l) Phiếu rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế. 

Điều 30. Hồ sơ cơ quan tham mƣu trình đồng thời là cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trƣởng 

1. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, hồ sơ trình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Thông tƣ này. 

2. Đối với dự thảo thông tƣ, hồ sơ trình bao gồm: 



a) Phiếu trình văn bản theo mẫu quy định của Văn phòng Bộ; 

b) Tờ trình Bộ trƣởng về dự thảo Thông tƣ; 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chỉnh lý sau khi có báo cáo thẩm định 

của Vụ Pháp chế; 

d) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp 

chế; 

đ) Báo cáo thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hồ sơ dự thảo thông 

tƣ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

e) Bảng so sánh dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản hiện hành; 

g) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tƣợng 

chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bản chụp ý kiến góp ý; 

h) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tƣ (nếu có); bản 

đánh giá thủ tục hành chính trong trƣờng hợp đƣợc luật giao quy định thủ tục hành 

chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có); 

i) Phiếu xin ý kiến Thứ trƣởng phụ trách (hoặc các Thứ trƣởng có liên quan), bản 

giải trình về việc tiếp thu ý kiến Thứ trƣởng; 

k) Tài liệu khác (nếu có); 

l) Phiếu rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế. 

Điều 31. Trình Bộ trƣởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Trƣớc ngày 10 của tháng phải trình văn bản theo quy định tại Quyết định ban 

hành Chƣơng trình xây dựng văn bản của Bộ, cơ quan tham mƣu trình gửi Hồ sơ 

dự thảo văn bản cho Vụ Pháp chế rà soát lần cuối trƣớc khi trình Bộ trƣởng ký ban 

hành hoặc ký trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ. 

2. Quy trình rà soát lần cuối: 

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm lấy ý kiến của Văn phòng Bộ đối với các quy định 

liên quan đến thủ tục hành chính; tổng hợp và có ý kiến rà soát bằng văn bản gửi 

cơ quan tham mƣu trình; thời hạn rà soát không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ; 

b) Trong 02 ngày làm việc, sau khi nhận đƣợc ý kiến rà soát, cơ quan tham mƣu 

trình có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến rà soát và gửi Vụ Pháp chế; 

c) Trong 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc báo cáo tiếp thu, giải trình của cơ 

quan tham mƣu trình, Vụ Pháp chế có trách nhiệm lập Phiếu rà soát báo cáo Bộ 

trƣởng theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

d) Trong quá trình rà soát, Vụ Pháp chế có thể tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan để làm rõ các nội dung của dự thảo văn bản. 

Điều 32. Xử lý văn bản sau khi trình 



1. Đối với văn bản trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, cơ quan tham mƣu trình 

chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình bổ sung hoặc thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan khác đối với dự thảo văn bản đã trình cho đến khi văn bản 

đƣợc ký ban hành. 

2. Đối với thông tƣ, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mƣu trình có trách 

nhiệm theo dõi, giải trình bổ sung hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác đối 

với dự thảo văn bản đã trình cho đến khi văn bản đƣợc ký ban hành. 

Điều 33. Thẩm quyền ký ban hành hoặc trình dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật 

Bộ trƣởng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 1 Điều 3 của Thông tƣ này; ký Tờ trình Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 

của Thông tƣ này. 

Mục 4. CÔNG KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 34. Đăng Công báo và đăng tải thông tƣ 

1. Đăng Công báo và đăng tải thông tƣ: 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi 

thông tƣ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo và 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Giao thông vận tải, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc theo quy định 

của pháp luật về bí mật nhà nƣớc; 

Thời hạn và văn bản phải gửi đăng công báo theo quy định tại Điều 89, Điều 90 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đăng tải toàn văn thông tƣ trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 35. Cung cấp thông tin và xây dựng thông cáo báo chí 

1. Chậm nhất vào ngày 02 của tháng tiếp theo, cơ quan tham mƣu trình có trách 

nhiệm cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật đã đƣợc Chính phủ, Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành trong tháng cho Vụ Pháp chế để phục vụ việc xây dựng 

thông cáo báo chí, xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tƣ này. 

2. Căn cứ vào nội dung thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tham 

mƣu trình cung cấp, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn 

bản cung cấp thông tin, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, 

xây dựng thông cáo báo chí, gửi Bộ Tƣ pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ. 

3. Các nội dung thông cáo báo chí đƣợc đồng thời gửi Văn phòng Bộ để thực hiện 

công tác truyền thông. 

Điều 36. Công bố thủ tục hành chính 



1. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm xây dựng 

dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính và gửi đến Văn phòng Bộ (Phòng 

Kiểm soát thủ tục hành chính) để trình Bộ trƣởng ban hành Quyết định công bố thủ 

tục hành chính theo quy định chậm nhất trƣớc 35 ngày tính đến ngày văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành; chậm nhất 

sau 01 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đối 

với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban 

hành). 

2. Văn phòng Bộ phải trình Bộ trƣởng ban hành Quyết định công bố thủ tục hành 

chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan chậm nhất trƣớc 20 ngày 

tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có 

hiệu lực thi hành; chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua hoặc ký ban hành). 

Điều 37. Công khai thủ tục hành chính 

Trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trƣởng, cơ quan, tổ chức 

trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện việc công 

khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thủ tục hành chính theo các hình thức sau: 

1. Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

2. Công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều 

kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc 

kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính. 

3. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của 

Bộ trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

4. Ngoài hình thức công khai bắt buộc tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, việc công 

khai thủ tục hành chính có thể thực hiện theo các hình thức khác phù hợp với điều 

kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính. 

Điều 38. Dịch văn bản quy phạm pháp luật 
1. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 9 

của Luật Ban hành văn bản, Chƣơng VII của Nghị định số 34/2016/NĐ- CP. 

2. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nƣớc ngoài theo quy định tại khoản 1 

Điều 102 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Cơ quan tham mƣu trình văn bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan 

soạn thảo văn bản và Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất Bộ trƣởng về việc dịch văn bản 

ra tiếng Anh hoặc tiếng nƣớc ngoài theo quy định; 

b) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì trình Bộ trƣởng về việc phối hợp với Thông tấn xã 

Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức dịch văn bản quy phạm 

pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch; 



c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Trung tâm Công nghệ 

thông tin để đăng tải bản dịch trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nƣớc ngoài theo quy định tại khoản 3 

Điều 102 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Cơ quan tham mƣu trình văn bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan 

soạn thảo văn bản và Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất Bộ trƣởng về việc dịch văn bản 

ra tiếng Anh hoặc tiếng nƣớc ngoài theo quy định; 

b) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mƣu trình tổ chức dịch 

văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch; 

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Trung tâm Công nghệ 

thông tin để đăng tải bản dịch trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. 

Chƣơng V 

HỢP NHẤT VĂN BẢN, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT 

Điều 39. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

1. Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản và trình Bộ trƣởng ký xác 

thực văn bản hợp nhất. 

2. Chậm nhất là 01 ngày làm việc sau khi Bộ trƣởng ký ban hành thông tƣ sửa đổi, 

bổ sung, cơ quan tham mƣu trình gửi bản mềm văn bản qua thƣ điện tử của Vụ 

Pháp chế (vanthuphapche@mt.gov.vn) để làm căn cứ hợp nhất văn bản. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành thông tƣ sửa đổi, bổ 

sung, Vụ Pháp chế có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất văn bản và trình ký 

xác thực văn bản hợp nhất theo quy định. 

4. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản sửa đổi, bổ sung 

của Chủ tịch nƣớc, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, văn bản sửa đổi, bổ sung văn 

bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ƣơng của tổ chức chính trị - xã hội 

do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, Vụ Pháp chế có trách nhiệm hoàn 

thành việc hợp nhất văn bản và trình ký xác thực văn bản hợp nhất theo quy định. 

Điều 40. Đăng văn bản hợp nhất trên Công báo và Cổng thông tin điện tử 

1. Việc đăng văn bản hợp nhất trên Cổng thông tin điện tử chính thức của các cơ 

quan nhà nƣớc đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ ngay sau 

khi văn bản hợp nhất đƣợc ký xác thực; 

b) Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi văn bản hợp nhất cho Văn phòng Chính phủ 

trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký xác thực, để đƣa lên Cổng thông tin 

điện tử Chính phủ trong trƣờng hợp văn bản sửa đổi, bổ sung do Chính phủ, Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành. 



2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi văn bản hợp nhất cho cơ quan Công báo để 

thực hiện việc đăng Công báo sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ trƣởng ký xác 

thực văn bản hợp nhất. 

Điều 41. Trách nhiệm thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện pháp điển đối với quy phạm pháp luật trong văn bản quy 

phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo; quy phạm pháp luật trong văn bản quy 

phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn 

đề thuộc lĩnh vực đƣợc Bộ trƣởng giao quản lý nhà nƣớc; 

b) Kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới đƣợc ban hành và loại bỏ quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ Pháp điển đối với các đề mục thuộc lĩnh vực 

đƣợc Bộ trƣởng giao quản lý nhà nƣớc; 

c) Đảm bảo thời hạn, tính chính xác, đầy đủ về nội dung; đúng quy trình, thủ tục và 

tuân thủ kỹ thuật pháp điển theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật năm 2012, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật và Thông tƣ số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật. 

2. Vụ Pháp chế là đầu mối có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp điển thuộc thẩm 

quyền của Bộ; hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện pháp điển 

tại Bộ; chủ trì phối hợp với Bộ Tƣ pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật) trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; trong trƣờng hợp văn 

bản quy phạm pháp luật cao nhất trong đề mục có thay đổi hoặc xây dựng đề mục 

mới, Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện pháp điển 

theo quy định của pháp luật về pháp điển. 

Điều 42. Quy trình cập nhật kết quả pháp điển quy phạm pháp luật 

Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện cập nhật vào Bộ Pháp điển theo quy trình sau: 

1. Sau 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật mới đƣợc ban hành, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển 

của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện cập nhật quy phạm 

pháp luật mới trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và gửi 

kết quả cập nhật bằng văn bản kèm bản điện tử về Vụ Pháp chế để thực hiện kiểm 

tra kết quả pháp điển theo quy định. 

2. Sau 05 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc kết quả cập nhật quy phạm pháp luật mới, 

Vụ Pháp chế có ý kiến đối với kết quả cập nhật quy phạm pháp luật. 

3. Sau 05 ngày, kể từ khi có ý kiến của Vụ Pháp chế, cơ quan chủ trì soạn thảo 

thực hiện cập nhật quy phạm pháp luật mới hoàn thiện, chỉnh lý và gửi lại kết quả 

cập nhật quy phạm pháp luật về Vụ Pháp chế để tham mƣu trình Lãnh đạo Bộ ký 

xác thực kết quả pháp điển. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2013-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-phap-dien-he-thong-qppl-196605.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-13-2014-tt-btp-huong-dan-thuc-hien-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-229026.aspx


4. Chậm nhất 20 ngày, trƣớc ngày quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực 

đối với các trƣờng hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 

Điều 17 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Vụ 

Pháp chế gửi về Bộ Tƣ pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) 01 bộ hồ 

sơ đề nghị cập nhật kết quả pháp điển quy phạm pháp luật mới bằng văn bản kèm 

bản điện tử. 

Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị cập nhật kết quả pháp điển quy phạm pháp luật mới 

của cơ quan thực hiện pháp điển; kết quả pháp điển quy phạm pháp luật mới bằng 

văn bản do Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải ký xác thực; văn bản chứa quy phạm 

pháp luật mới ban hành. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

2. Bãi bỏ Thông tƣ số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản 

quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực giao thông vận tải; Thông tƣ số 47/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao 

thông vận tải. 

Điều 44. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trƣởng, Cục trƣởng, Thủ 

trƣởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tƣ này. 

2. Vụ trƣởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông 

tƣ này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Bộ trƣởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các Thứ trƣởng; 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-hop-nhat-van-ban-quy-pham-369515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx


- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tƣ pháp); 

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 

- Lƣu: VT, PC. 

  

PHỤ LỤC I 
VĂN BẢN TRÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2022/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI 

…..(1)……. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:           /….(2) 

V/v trình dự thảo Đề cương 

chi tiết ….(3)…………… 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 202… 

  

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết. 

2. Bố cục và nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

a) Nêu rõ dự thảo Đề cƣơng chi tiết văn bản quy phạm pháp luật bao gồm bao 

nhiêu Chƣơng, Điều, phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng. 

b) Nêu rõ tên gọi của từng Chƣơng, Điều cụ thể. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …….; 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan trình dự thảo Đề cƣơng chi tiết. 

(2) Số, tên viết tắt của cơ quan trình dự thảo Đề cƣơng chi tiết. 

(3) Tên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

  

PHỤ LỤC II 



VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2022/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:      / BGTVT - (1) 

V/v Đề cương chi tiết dự 

thảo văn bản … 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 202… 

  

Kính gửi: 

Trả lời văn bản số…..ngày….tháng….năm….của (Cục, Vụ chủ trì soạn thảo Đề 

cƣơng chi tiết) về việc trình dự thảo Đề cƣơng chi tiết dự thảo văn bản…., Bộ Giao 

thông vận tải có ý kiến nhƣ sau: 

1. Chấp thuận (hoặc không chấp thuận) Đề cƣơng chi tiết do cơ quan soạn thảo 

trình Bộ Giao thông vận tải. 

2. Ngoài ra, có một số ý kiến khác đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý (nếu có). 

Trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có thể thay 

đổi nội dung so với Đề cƣơng chi tiết đã đƣợc duyệt; tuy nhiên phải thuyết minh, 

giải trình rõ. 

3. Yêu cầu cơ quan soạn thảo bảo đảm chất lƣợng xây dựng, trình dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật đúng tiến độ. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Bộ trƣởng (để b/c); 

- Lƣu: VT, (1). 

THỨ TRƢỞNG PHỤ TRÁCH 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan tham mƣu trình văn bản 

  

PHỤ LỤC III 

PHIẾU XIN Ý KIẾN THỨ TRƢỞNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2022/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



TẢI 

(Cơ quan tham mƣu trình 

dự thảo văn bản) 

------- 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày      tháng      năm 202… 

  

PHIẾU XIN Ý KIẾN THỨ TRƢỞNG 

Về dự thảo văn bản…(1) 

Kính gửi: …(2) 

Dự thảo văn bản…(1) đã đƣợc các cơ quan liên quan cho ý kiến, Vụ Pháp chế đã 

có văn bản thẩm định và …(3) đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản. 

…(3) xin ý kiến Thứ trƣởng về những vấn đề sau (nếu đồng ý đề nghị đồng chí 

đánh dấu (X) vào ô bên cạnh): 

1. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau: (nếu có) 

(Nêu rõ ý kiến khác nhau của các cơ quan, tổ chức, các phƣơng án giải quyết và lý 

do chọn phƣơng án) 

2. Đồng chí có đồng ý trình Bộ trƣởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có 

thẩm quyền 

ban hành . . . (1) không? 

  Có 

Không 

□ 

□ 

  

3. Nếu đồng chí có ý kiến bổ sung thêm về nội dung, hình thức dự thảo (1), xin 

đồng chí nêu rõ ý kiến của mình: 

....................................................................................................................... 

  

  THỨ TRƢỞNG 

(Ký ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

(2) Các Thứ trƣởng. 

(3) Tên cơ quan trình văn bản. 

  

PHỤ LỤC IV 



PHIẾU RÀ SOÁT LẦN CUỐI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2022/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày      tháng      năm 202… 

  

PHIẾU RÀ SOÁT LẦN CUỐI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Kính trình: Bộ trƣởng 

* Cơ quan chủ trì rà soát : Vụ Pháp chế 

* Cơ quan phối hợp : 

* Chuyên viên rà soát: 

* Tên văn bản: 

………………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………………

…………. 

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: 

* Cơ quan tham mƣu trình: 

* Kết quả rà soát: 

………………………………………………………………………………………

………….. 

………………………………………………………………………………………

………….. 

………………………………………………………………………………………

………….. 

………………………………………………………………………………………

………….. 

………………………………………………………………………………………

………….. 

* Lãnh đạo Vụ Pháp chế: 

- Họ tên:                                               Chữ ký: 

- Chức danh: 



Ý kiến giải quyết của Bộ trưởng 

  

PHỤ LỤC V 
VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2022/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI 

(………….(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:      /….(2) 

V/v Thông tin về văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 202… 

  

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế) 

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Ghi đầy đủ tên loại văn bản, 

số/ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; trích yếu nội dung 

VBQPPL; tên văn bản phụ lục kèm theo (nếu có). 

2. Hiệu lực thi hành: Ghi rõ ngày tháng năm có hiệu lực của VBQPPL; việc bãi 

bỏ, thay thế VBQPPL trƣớc đó; hiệu lực trở về trƣớc của VBQPPL... vv (nếu có). 

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nêu đầy đủ, ngắn gọn về lý do, mục đích 

ban hành VBQPPL. 

4. Nội dung chủ yếu: 

- Ghi rõ số chƣơng, điều; phạm vi điều chỉnh; đối tƣợng áp dụng của VBQPPL. 

- Các quy định chủ yếu, các nội dung, vấn đề của VBQPPL đƣợc dƣ luận quan 

tâm. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: ……… 

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Tên cơ quan báo cáo. 

(2) Tên viết tắt của cơ quan báo cáo. 

 


