BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

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

Số: 2594/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG
VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 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,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông
vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

Như Điều 3;
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Cơ quan TW của các đoàn thể;
Website Chính phủ;
Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
Công báo;
Lãnh đạo Bộ GTVT;
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;

Hồ Nghĩa Dũng

- Lưu: VT, PC.

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI
HÀNH
(Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010)

STT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan
ban hành

Ngày,
tháng,
năm ban
hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

2

3

4

Nghị định quy
định niên hạn sử
dụng ô tô tải và ô
tô chở người

Bị bãi bỏ bởi Nghị
định số
95/2009/NĐ-CP
ngày 30/10/2009
quy định niên hạn
sử dụng đối với xe
ô tô chở hàng và xe
ô tô chở người.

Chính
phủ

13/1/2004

Chính
phủ

Bị bãi bỏ bởi Nghị
định số
11/2010/NĐ-CP
ngày 24/2/2010 quy
05/11/2004
định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông
đường bộ

146/2007/NĐ-CP

Nghị định quy
định xử phạt vi
phạm hành chính
trong lĩnh vực giao
thông đường bộ

Chính
phủ

14/9/2007

67/2008/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi,
bổ sung khoản 3
Điều 42 Nghị định
số 146/2007/NĐCP ngày 14 tháng
9 năm 2007 quy
định xử phạt vi
phạm hành chính

Chính
phủ

29/5/2008

23/2004/NĐ-CP

186/2004/NĐ-CP

Nghị định quy
định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông
đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị
định số
34/2010/NĐ-CP
ngày 02/4/2010 quy
định xử phạt vi
phạm hành chính
trong lĩnh vực giao
thông đường bộ

trong lĩnh vực giao
thông đường bộ
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14/2005/QĐBGTVT

Quyết định về việc
sửa đổi, bổ sung
Danh mục xe máy
chuyên dùng phải
cấp đăng ký, biển
số và kiểm tra an
toàn kỹ thuật khi
tham gia giao
thông đường bộ tại
Phụ lục 1 của Quy
định ban hành kèm
theo Quyết định số
4381/2001/QĐBGTVT ngày
19/12/2001 của Bộ
trưởng Bộ Giao
thông vận tải

Bộ Giao
thông vận
tải

60/2007/QĐBGTVT

Quyết định ban
hành Quy định về
giới hạn xếp hàng
của xe ô tô tải
tham gia giao
thông trên đường
bộ và công bố tải
trọng của đường
bộ

Bộ Giao
thông vận
tải

63/2007/QĐBGTVT

Quyết định ban
hành Quy định về
vận chuyển hàng
siêu trường, siêu
trọng và lưu hành
xe bánh xích gây
hư hại mặt đường,
xe quá tải trọng,
quá khổ giới hạn
của đường bộ trên
đường bộ

Bộ Giao
thông vận
tải

15/2/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông
tư số 23/2009/TTBGTVT ngày 15
tháng 10 năm 2009
quy định về kiểm
tra chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường xe
máy chuyên dùng
và Thông tư số
24/2009/TTBGTVT ngày 15
tháng 10 năm 2009
quy định về cấp,
đổi, thu hồi đăng
ký, biển số xe máy
chuyên dùng có
tham gia giao thông
đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông
tư số 07/2010/TTBGTVT ngày
07/12/2007 11/2/2010 quy định
về tải trọng, khổ
giới hạn của đường
bộ; lưu hành xe quá
tải trọng, xe quá
khổ giới hạn, xe
bánh xích trên
đường bộ; vận
chuyển hàng siêu
trường, siêu trọng;
giới hạn xếp hàng
28/12/2007 hóa trên phương
tiện giao thông
đường bộ khi tham
gia giao thông trên
đường bộ
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3862/2001/QĐBGTVT

Quyết định ban
hành Quy chế

Bộ Giao
thông vận

19/11/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông
tư số 01/2010/TT-

phòng, chống và
khắc phục hậu quả
lụt, bão trong
ngành đường sắt

tải

BGTVT ngày
11/1/2010 quy định
về phòng, chống,
khắc phục hậu quả
lụt, bão; ứng phó sự
cố, thiên tai và cứu
nạn trong hoạt động
đường sắt.

