
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:            /SGTVT-VP 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 149/QĐ-BGTVT ngày 

15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật về 

giao thông vận tải hết hiệu lực thi 

hành 6 tháng cuối năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 02  năm 2021 

 

 

                                    Kính gửi:  

         - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

         - UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; 

         - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;    

         - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Ngày 15 tháng 01 năm 2021,  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

Quyết định số 149/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 và 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (có kèm theo văn bản này); 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 

1016/UBND-VP ngày 01/02/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1393/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông 

vận tải có ý kiến như sau: 

 

1. Nay thông báo và triển khai Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 

15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Quyết định số 

149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc biết, thực hiện./. 
 

(Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

được đăng trên Website của Bộ GTVT tại địa chỉ: www.mt.gov.vn) 

 
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. P-PC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
 

http://www.mt.gov.vn/
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