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Phụ lục 3 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DÙNG CHO THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐBVN NĂM 2017 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-TCĐBVN ngày        /4/2017 

của Hội đồng thi tuyển công chức) 
 

 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

4. Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết 

định 900/QĐ-BNV ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Lưu ý: Thí sinh cần chủ động cập nhật các văn bản mới thay thế văn bản đã hết 

hiệu lực nêu trong Tài liệu ban hành kèm theo Quyết định 900/QĐ-BNV. 

5. Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải. 

 

II. MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
 

 

ST

T 

Số, ngày tháng năm ban 

hành văn bản 
Tên văn bản Ghi chú 

I. Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm CV 1 và CV 2 

1 Số 23/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Luật Giao thông đường bộ  

2 Số 50/2014/QH13  

ngày 18/6/2014 

Luật Xây dựng  

3 Số 43/2013/QH13  

ngày 26/11/2013 

Luật Đấu thầu  

4 Số 67/2006/QH11  

ngày 29/6/2006 

Luật Công nghệ thông tin  

5 Số 86/2015/QH13 

ngày 19/11/2015 

Luật An toàn thông tin mạng  

6 Số 59/2015/NĐ-CP  

ngày 18/6/2015 

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng  

7 Số 46/2015/NĐ-CP  

ngày 12/5/2015 

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 
 

8 Số 32/2015/NĐ-CP  

ngày 25/3/2015 

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 
 

9 Số 63/2014/NĐ-CP  

ngày 26/6/2014 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
 

10 Số 15/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư  

11 Số 64/2007/NĐ-CP 

ngày 10/4/2007 

Nghị định về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước 
 

12 Số 102/2009/NĐ-CP 

ngày 06/11/2009 

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
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13 Số 86/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 
 

14 Số 36a/NQ-CP  

ngày 14/10/2015 

Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử  

15 Số 60/2013/QĐ-TTg  

ngày 21/10/2013 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục ĐBVN thuộc Bộ GTVT 

 

16 Số 80/2014/QĐ-TTg  

ngày 30/12/2014 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 
 

17 Số 05/2017/QĐ-TTg  

ngày 16/3/2017 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp 

bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 

 

18 Số 19/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 09/4/2008 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” 

 

19 Số 26/2009/TT-BTTTT 

ngày 31/7/2009 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm 

bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước 

 

20 Số 28/2009/TT-BTTTT 

ngày 14/9/2009 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ 

hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông 

 

21 Số 12/2010/TT-BTTTT 

ngày 18/5/2010 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

các dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

 

22 Số 21/2010/TT-BTTTT 

ngày 08/9/2010 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết 

đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không 

yêu cầu phải lập dự án 

 

23 Số 28/2010/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2010 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định nội dung giám sát thi công dự án 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

 

24 Số 02/2011/TT-BTTTT 

ngày 04/01/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực 

hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 

25 Số 01/2011/TT-BTTTT 

ngày 04/01/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước  

 

26 

 

Số 06/2011/TT-BTTTT 

ngày 28/02/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin 

 

27 Số 06/2013/TT-BTTTT 

ngày 07/3/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình 

ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 

 

28 Số 09/2013/TT-BTTTT 

ngày 08/4/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và 

phần cứng, điện tử 
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29 Số 22/2013/TT-BTTTT 

ngày 23/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

 

30 Số 17/2014/TT-BTTTT 

ngày 26/11/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng 

thực chữ ký số  

 

31 Số 20/2014/TT-BTTTT 

ngày 05/12/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn 

mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ 

chức nhà nước 

 

32 Số 06/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/3/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp 

dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

 

33 Số 47/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 

trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 

34 Số 376/QĐ-BTTTT  

ngày 18/3/2011 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc đính chính Thông tư 06/2011/TT-

BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu 

tư ứng dụng công nghệ thông tin 

 

35 Số 1595/QĐ-BTTTT  

ngày 03/10/2011 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

 

36 Số 2378/QĐ-BTTTT  

ngày 30/12/2016 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi 

phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng ngân sách nhà nước 

 

37 Số 2589/BTTTT-

UWDCNTT ngày 

24/8/2011 

Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm 

nội bộ 

 

II. Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm CV3 và CV 41 
1 Số 23/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Luật Giao thông đường bộ  

2 Số 43/2013/QH13  

ngày 26/11/2013 

Luật Đấu thầu  

3 Số 49/2014/QH13  

ngày 18/6/2014 

Luật Đầu tư công  

4 Số 50/2014/QH13  

ngày 18/6/2014 

Luật Xây dựng  

5 Số 108/2009/NĐ-CP  

ngày 27/11/2009 

Nghị định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây 

dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây 

dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây 

dựng – Chuyển giao. 

 

6 Số 113/2009/NĐ-CP  

ngày 15/12/2009 

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư  

7 Số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 
 

8 Số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 

Nghị định quy định chi tiết thi hành mốt số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
 

9 Số 32/2015/NĐ-CP  

ngày 25/3/2015 

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
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10 Số 37/2015/NĐ-CP  

ngày 22/4/2015 

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng  

11 Số 46/2015/NĐ-CP  

ngày 12/5/2015 

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 
 

12 Số 59/2015/NĐ-CP  

ngày 18/6/2015 

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng  

13 Số 122/2015/NĐ-CP  

ngày 14/11/2015 

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên 

hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, 

hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động 

 

14 Số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19/01/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 
 

15 Số 52/2013/TT-BGTVT 

ngày 12/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình 

đường bộ 

 

16 Số 20/2014/TT-BGTVT 

ngày 30/5/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 

 

17 Số 27/2014/TT-BGTVT 

ngày 28/7/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử 

dụng trong xây dựng công trình giao thông 

 

18 

Số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

 

19 Số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 
 

20 Số 18/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm 

định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 

dựng công trình 

 

21 Số 209/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định 

thiết kế cơ sở 

 

22 Số 01/2017/TT-BXD 

ngày 06/02/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 
 

23 Số 3173/QĐ-BGTVT 

ngày 11/10/2013 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám 

sát xây dựng công trình trong ngành GTVT 

 

24 Số 79/QĐ-BXD 

ngày 15/02/2017 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố 

Định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng 
 

25 Số 13/CT-BGTVT 

ngày 08/8/2013 

Chỉ thị của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường 

công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử 

dụng trong xây dựng công trình giao thông 

 

26 Số 04/CT-BGTVT 

ngày 14/3/2014 

Chỉ thị của Bộ Giao thông vận tải về lựa chọn các 

giải pháp thiết kế, thi công tăng cường kết cấu mặt 

đường khi cải tạo, nâng cấp các tuyến QL, tỉnh lộ 

 

27 QCVN 41:2016/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 

bộ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-

BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
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28  Các Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng công trình 

giao thông  
 

III. Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm CV4 và CV5  

1 Số 23/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Luật Giao thông đường bộ  
 

2 Số 50/2014/QH13 

ngày 18/06/2014 

Luật Xây dựng 
 

3 Số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 
 

4 Số 100/2013/NĐ-CP 

ngày 03/09/2013 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 

 

5 Số 32/2014/NĐ-CP  

ngày 22/4/2014 

Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì công 

trình đường cao tốc  
 

6 Số 63/2014/NĐ-CP  

ngày 26/6/2014 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
 

7 Số 32/2015/NĐ-CP  

ngày 25/3/2015 

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 
 

8 Số 37/2015/NĐ-CP  

ngày 22/4/2015 

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 

 
 

9 Số 46/2015/NĐ-CP  

ngày 12/5/2015 

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 
 

10 Số 59/2015/NĐ-CP  

ngày 18/6/2015 

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
 

11 Số 47/2012/TT-BGTVT 

ngày 12/11/2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

 

12 Số 52/2013/TT-BGTVT 

ngày 12/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ  
 

13 Số 20/2014/TT-BGTVT 

ngày 30/5/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-

BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì 

công trình đường bộ  

 

14 Số 90/2014/TT-BGTVT  

ngày 31/12/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một 

số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công 

trình đường cao tốc  

 

15 Số 08/2015/TT-BGTVT 

ngày 14/4/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu 

hộ trên đường cao tốc. 

 

16 Số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

 

17 Số 91/2015/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc 

độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

 

18 QCVN 41:2016/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 

bộ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-

BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

 

 

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28637
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19 TCVN 5729:2012 Tiêu chuẩn Quốc gia: Đường ô tô cao tốc  - Yêu 

cầu thiết kế 
 

20 Số 2744/QĐ-BGTVT 

ngày 30/8/2016 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về định mức 

bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc 
 

21 TCCS 14:2016/TCĐBVN 

ngày 27/4/2016  

Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí công 

trình phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang 

khai thác 

 

22 TCCS 16:2016/TCĐBVN 

ngày 01/8/2016 

 

Tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc - Tuần 

đường và xử lý sự cố trên đường cao tốc ban hành 

kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-TCĐBVN ngày 

01/8/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN. 

 

23 TCCS 17:2016/TCĐBVN 

ngày 01/8/2016  

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên công 

trình đường cao tốc ban hành kèm theo Quyết định 

số 1739/QĐ-TCĐBVN ngày 01/8/2016 của Tổng 

Cục trưởng Tổng cục ĐBVN. 

 

IV. Văn bản áp dụng chung cho các vị trí việc làm: Từ CV 6 đến CV 16; CV 43  

1 Số 23/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Luật Giao thông đường bộ  
 

2 Số 56/2010/QH12  

ngày 15/11/2010  

Luật Thanh tra  
 

3 Số 02/2011/QH13  

ngày 11/11/2011 

Luật Khiếu nại 
 

4 Số 03/2011/QH13  

ngày 11/11/2011 

Luật Tố cáo 
 

5 Số 15/2012/QH13  

ngày 20/06/2012 

Luật Xử lý vi phạm hành chính 
 

6 Số 42/2013/QH13  

ngày 25/11/2013 

Luật Tiếp công dân 
 

7 Số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 
 

8 Số 86/2011/NĐ-CP  

ngày 22/9/2011 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thanh tra 
 

9 Số 97/2011/NĐ-CP  

ngày 21/10/2011 

Nghị định quy định về Thanh tra viên và cộng tác 

viên thanh tra 
 

10 
Số 07/2012/NĐ-CP  

ngày 09/02/2012 

Nghị định quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành 

 

11 Số 57/2013/NĐ-CP  

ngày 31/05/2013 

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành 

Giao thông vận tải 
 

12 Số 81/2013/NĐ-CP  

ngày 19/07/2013 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
 

13 
Số 92/2014/NĐ-CP  

ngày 08/10/2014 

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của 

Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác 

viên thanh tra 

 

14 
Số 46/2016/NĐ-CP  

ngày 26/5/2016 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 
 

15 
Số 67/2013/TT-BGTVT  

ngày 31/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm 

trong công tác thanh tra của ngành GTVT 

 

16 
Số 68/2013/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành 

và cộng tác viên thanh tra ngành GTVT 

 

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=97/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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17 
Số 01/2014/TT-TTCP 

ngày 23/4/2014 

Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình 

thanh tra, kế hoạch thanh tra 

 

18 
Số 02/2014/TT-BGTVT  

ngày 25/2/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy 

trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm 

hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo 

và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT 

 

19 
Số 05/2014/TT-TTCP 

ngày 16/10/2014 

Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn 

thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc 

thanh tra 

 

20 
Số 07/2014/TT-TTCP 

ngày 31/10/2014 

Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 

 

21 Số 05/2015/TT-TTCP 

ngày 10/9/2015 

Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.  
 

22 Số 08/2015/TT-TTCP 

ngày 15/12/2015 

Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

về Sổ nhật ký Đoàn thanh tra.  
 

23 
Số 46/2015/TT-BGTVT 

ngày 07/9/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 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 hóa trên phương tiện giao 

thông đường bộ khi tham gia giao thông trên 

đường bộ  

 

24 
Số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

 

25 
Số 52/2015/TT-BGTVT 

ngày 24/9/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật của thanh tra ngành GTVT 

 

26 
Số 32/2016/TT-BGTVT 

ngày 07/11/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-

BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, 

xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế 

hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của 

Thanh tra ngành GTVT  

 

27 
Số 06/2017/TT-BGTVT 

ngày 28/02/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy 

trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định 

vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.  

 

V. Văn bản áp dụng chung cho các vị trí việc làm: Từ CV17 đến CV33; CV 39; CV 40, CV 42 

1 Số 23/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Luật Giao thông đường bộ  
 

2 Số 50/2014/QH13 

ngày 18/06/2014 

Luật Xây dựng 
 

3 Số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 
 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2014/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2014/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23804&TypeVB=1
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4 Số 10/2013/NĐ-CP  

ngày 11/1/2013 

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
 

5 Số 130/2013/NĐ-CP  

ngày 16/10/2013 

Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ công ích 
 

6 Số 46/2015/NĐ-CP  

ngày 12/5/2015 

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 
 

7 Số 47/2012/TT-BGTVT 

ngày 12/11/2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

 

8 Số 230/2012/TTLT-BTC-

BGTVT ngày 27/12/2012 

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, 

quyết toán quỹ bảo trì đường bộ 

 

VI. Văn bản áp dụng chung cho các vị trí việc làm: Từ CV34 đến CV38 
1 Số 09/2008/QH12 ngày 

03/6/2008 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

 

2 Số 83/2015/QH13  

ngày 25/6/2015 
Luật Ngân sách nhà nước 

 

3 Số 88/2015/QH13  

ngày 20/11/2015 
Luật Kế toán 

 

4 
Số 52/2009/NĐ-CP  

ngày 03/6/2009 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước 

 

5 Số 10/2013/NĐ-CP  

ngày 11/01/2013 

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
 

6 Số 163/2016/NĐ-CP  

ngày 21/12/2016 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước 
 

7 Số 174/2016/NĐ-CP  

ngày 30/12/2016 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Kế toán 
 

8 
Số 245/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

 

9 
Số 09/2012/TT-BTC  

ngày 19/01/2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 

31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện 

một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước 

 

10 
Số 178/2013/TT-BTC 

ngày 02/12/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi 

tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 

 

11 Số 98/2014/TT-BTC  

ngày 25/7/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế 

toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  
 

12 
Số 99/2014/TTLT-BTC-

BGTVT ngày 29/7/2014 

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định bảng 

giá tài sản hạ tầng đường bộ  

 

13 
Số 324/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước 
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14 
Số 326/2016/TT-BTC 

ngày 23/12/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 

tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2017 

 

VII. Văn bản áp dụng cho vị trí việc làm CS 1   

1  Số 01/2011/QH13  

ngày 11/11/2011 

Luật Lưu trữ   

2  Số 80/2015/QH13  

ngày 22/6/2015 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

3  Số 36a/NQ-CP 

ngày 14/10/2015 

Nghị quyết về Chính phủ điện tử 

 

 

4  Số 33/2002/NĐ-CP  

ngày 28/3/2002 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo 

vệ bí mật nhà nước 

 

5  Số 110/2004/NĐ-CP  

ngày 08/4/2004 

Nghị định về công tác văn thư  

6  Số 09/2010/NĐ-CP  

ngày 08/02/2010 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 

Chính phủ về công tác văn thư 

 

7  Số 01/2013/NĐ-CP  

ngày 03/01/2013 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lưu trữ 

 

8  Số 99/2016/NĐ-CP  

ngày 01/7/2016 

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu  

9  Số 60/2013/QĐ-TTg  

ngày 21/10/2013 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục ĐBVN thuộc Bộ GTVT 

 

10  Số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19/01/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

 

11  Số 09/2011/TT-BNV 

ngày 03/6/2011 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về 

thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ 

biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

 

12  Số 07/2012/TT-BNV 

ngày 22/11/2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài 

liệu vào lưu trữ cơ quan 

 

13  Số 04/2013/TT-BNV 

ngày 16/4/2013 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây 

dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ 

quan, tổ chức 

 

14  Số 33/2015/TT-BCA  

ngày 20/7/2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

 

   

 


