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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng  7  năm 2021 

 

   THÔNG TƯ 

Bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15  

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về  

thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị   

 

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 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 Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư bãi bỏ Điều 22 

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá,chứng nhận an toàn hệ 

thống đối với đường sắt đô thị. 

Điều 1. Bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh 

giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (Điều này đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 

14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 

về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 

tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 

5 năm 2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối 

với đường sắt đô thị). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01 tháng 8 năm 2021. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục 

trưởng các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý xây 

dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GTVT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Công báo;  

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông; Tạp chí GTVT; 

- Lưu: VT, KHCN. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Đông 
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