
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ- BGTVT                        Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải  

giai đoạn 2021-2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 

định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao 

thông vận tải giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp, 

được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các 

nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán 

kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng TTĐT, Báo GTVT; 

- Lưu: VT, VP (KSTTHC). 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 
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