BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng
không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Hàng không
Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông
vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục
trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BGTVT ngày tháng năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT

Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành
chính

Tên VBQPPL quy định việc
bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ
quan
thực
hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cho thuê đất không
Thông tư số 29/2021/TTthông qua hình thức BGTVT ngày 30/11/2021 của
Cảng vụ
1.004733 đấu giá quyền sử dụng Bộ trưởng Bộ GTVT quy định Hàngkhông Hàng
đất tại cảng hàng
chi tiết về quản lý, khai thác
không
không, sân bay
cảng hàng không, sân bay
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Thông tư số 29/2021/TTBGTVT ngày 30/11/2021 của
Cảng vụ
Giao đất tại cảng hàng
1.004747
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định Hàngkhông Hàng
không, sân bay
chi tiết về quản lý, khai thác
không
cảng hàng không, sân bay
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Thông tư số 29/2021/TTGia hạn cho thuê đất BGTVT ngày 30/11/2021 của
Cảng vụ
tại cảng hàng không, Bộ trưởng Bộ GTVT quy định Hàngkhông Hàng
sân bay
chi tiết về quản lý, khai thác
không
cảng hàng không, sân bay

1.004727

