
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 13017/BGTVT-VP                            Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 
V/v xin ý kiến đối với dự thảo báo 

cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề 

xuất phương án phân cấp trong 

giải quyết TTHC lĩnh vực GTVT 

               Kính gửi:  Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ  

 Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT 

ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải 

quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông 

vận tải đã rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ (dự thảo báo cáo gửi kèm theo). 

 Bộ Giao thông vận tải đề nghị Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng 

Chính phủ xem xét có ý kiến đối với dự thảo nêu trên. 

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 12/12/2021 để Bộ 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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