
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BGTVT-KCHT Hà Nội, ngày          tháng         năm 2022 
V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của 

Chính phủ về quản lý, khai thác và 

bảo trì công trình đường cao tốc. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài chính, Thông tin và truyền thông; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; 

- Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam; 

- Các Nhà đầu tư BOT cao tốc (Tổng cục ĐBVN gửi). 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong đó có chương 

trương trình xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo 

trì công trình đường cao tốc (Dự thảo Nghị định). 

Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị 

định và các hồ sơ liên quan gửi về Bộ GTVT và địa chỉ email dungbl@mt.gov.vn 

trước ngày 08/7/2022 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình 

Chính phủ (Dự thảo Nghị định và hồ sơ liên quan được gửi kèm văn bản này). 

Rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Lưu VT, KCHT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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