
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BGTVT- PC 

V/v thẩm định hồ sơ Dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực hàng hải  
 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 

              Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Quyết 

định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/02/2022, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-BGTVT ban hành 

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Quyết định số 1977/QĐ-

TTg, trong đó có dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục rút gọn. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.  

Hồ sơ dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp (kèm theo công văn này) gồm. 

1. Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định.  

2. Dự thảo Nghị định. 

3. Bảng so sánh dự thảo Nghị định. 

4. Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định. 

5. Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính.  

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

tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./ 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục HHVN Việt Nam; 

- Lưu: VT, PC (15). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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