BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

DANH MỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Công văn số 11323 /BGTVT-TCCB ngày 10 /11/2020 của Bộ Giao thông vận tải)
1. Môn thi kiến thức chung (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm)
Danh mục tài liệu ôn thi kiến thức chung

Ghi chú

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm
2008; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
số 59/2019/QH14
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- 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;
- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị
định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị
định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và
nâng ngạch công chức của 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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy
định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một
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Danh mục tài liệu ôn thi kiến thức chung

Ghi chú

số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên
chức;
- Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
30c/NQ-CP.
- Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát
triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn
hóa công vụ; Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT.
- Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.

2. Môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam, cụ thể:
- Thi vào ngạch chuyên viên: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm)
- Thi vào ngạch cán sự: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm).
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3. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành
Mã
VTVL

2.2.2

2.2.3

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- 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.
- Các Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018, số 1006/QĐ-BGTVT ngày
22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
Quy hoạch cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT (tập trung vào Vụ Kế
và thẩm
hoạch - Đầu tư).
định dự án - Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành.
chuyên
- Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành (tập trung vào phần
ngành
của các bộ, ngành).
(Vụ Kế
- Luật Quy hoạch năm 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
hoạch –
- Luật xây dựng năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Đầu tư)
năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Luật Đấu thầu năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành (tập trung
vào phần công trình giao thông).
- Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng,
Quản lý vốn
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
ODA và
- Các Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018, số 1006/QĐ-BGTVT ngày
vay nước
22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
ngoài
cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT (tập trung vào Vụ Kế
(Vụ Kế
hoạch - Đầu tư).
hoạch –
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành.
Đầu tư)
- Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
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Mã
VTVL

6.2.1

Tên VTVL

Pháp chế
(Vụ Pháp
chế)

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Luật Điều ước quốc tế năm 2016.
- Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành (Tập trung vào
phần của các bộ, ngành).
- Luật xây dựng năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Luật Đấu thầu năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ
nước ngoài.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành (Tập trung
vào phần công trình giao thông).
- Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.
- Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Giám định tư pháp.
- Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 35/2018/QH14.
- Luật số 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Xử lý vi phạm hành chính.
- Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 Hợp nhất văn bản quy phạm
pháp luật.
- Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012 Pháp điển hệ thống quy phạm
pháp luật.
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Mã
VTVL

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật.
- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi
hành pháp luật.
- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu
quốc gia về pháp luật.
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Nghị định quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước.
- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm
hành chính.
- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về Kiểm tra, xử lý
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
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Mã
VTVL

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.
- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ chức pháp chế.
- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy
định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ
tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành,
hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử
lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành
pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy
định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải.
- Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
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Mã
VTVL

7.2.5

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

Quản lý vận
tải hàng hải
(Vụ Vận
tải)

- Luật Cán bộ, công chức.
- Nghị định 12/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam.
- Pháp lệnh về Thủ tục bắt giữ tàu biển.
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
- Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố
tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
- Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều
kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt
tàu biển.
- Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực
hàng hải.
- Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký và
mua, bán tàu biển.
- Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
- Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định việc niêm
yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường
biển, giá dịch vụ tại cảng biển.
- Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến,
phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Nắm vững các khái niệm và
vấn đề được quy định trong các
văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan đến quản lý vận tải
hàng hải
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VTVL

11.2.1
và
11.2.2

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT; ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước
ngoài.
1. Danh mục văn bản về tổ chức bộ máy
- Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số
101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
123/2016/NĐ-CP (tập trung vào các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Bộ; tiêu chí thành lập các tổ chức).
- Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức
Quản lý tổ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
chức bộ máy - Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về
và biên chế thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (tập trung vào các nội dung về
kiêm Quản nguyên tắc, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập tổ chức lại, giải thể tổ chức hành
lý nhân sự chính).
lãnh đạo,
- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về
quản lý
thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (tập trung vào các nội
(Vụ Tổ chức dung về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn
cán bộ)
vị sự nghiệp).
- Quyết định số 559/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban
hành Kế hoạch của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
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Mã
VTVL

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ
trưởng Bộ GTVT (tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tổ chức
cán bộ).
- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hànhChương trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
2. Danh mục văn bản về công tác cán bộ
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên
chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức năm 2019
- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán
bộ, công chức, viên chức.
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (tập trung vào nguyên tắc, tiêu chí
đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; trình tự thủ tục đánh giá chất
lượng công chức, viên chức).
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và
biên chế công chức.
- Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người
giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người
đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
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VTVL

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về việc
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Quy định số 163-QĐi/BCSĐ ngày 22/4/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về
công tác luân chuyển cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ
GTVT.
- Quy định số 186-QĐi/BCSĐ ngày 03/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về
phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
thuộc Bộ GTVT.
- Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của
Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm
đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ GTVT ban hành kèm theo
Quyết định số 754/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quyết định số 2323/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy
định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.
- Quyết định số 2342/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy
định trình tự, thủ tục giao nhân sự làm quyền hoặc phụ trách tổ chức tại các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.
- Các quy định khác của pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên
chức, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.
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Mã
VTVL

Tên VTVL

11.2.3
và
11.2.4

1. Danh mục văn bản về quản lý đào tạo
- Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.
- Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học.
- Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ hướng dẫn một số
điều Luật giáo dục nghề nghiệp.
Quản lý đào - Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi
tạo, bồi
dưỡng kiêm Nghị định 46/2017/NĐ-CP (tập trung vào các nội dung liên quan đến trường đại
học).
Quản lý đội
- Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm
ngũ công
quản lý nhà nước về giáo dục (tập trung vào các nội dung liên quan đến trách
chức, viên
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ, ngành).
chức
- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủquy định điều kiện
(Vụ Tổ
đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (tập trung vào nội dung chương
chức cán
II, chương III).
bộ)
2.Danh mục văn bản về quản lý đội ngũ công chức, viên chức
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
- 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.
- 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.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

11

Mã
VTVL

10.2.2

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và
biên chế công chức.
- Nghị định số 106/2020/NĐ-CPngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm
và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức.
- Quy định số 163-QĐi/BCSĐ ngày 22/4/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về
công tác luân chuyển cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ
GTVT.
- Quy định số 186-QĐi/BCSĐ ngày 03/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về
phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
thuộc Bộ GTVT.
- Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của
Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm
đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ GTVT ban hành kèm theo
Quyết định số 754/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Các quy định khác của pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên
chức, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.
Theo dõi
1. Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 về quy định chức năng, nhiệm
hợp tác
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng
quốc tế về Bộ GTVT;
vận tải
2. Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội;
(Vụ Hợp tác 3. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của Ủy ban Thường vụ Quốc
quốc tế)
hội số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007;

Ghi chú

- Các văn bản quy phạm pháp
luật, Chiến lược phát triển
GTVT đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030 có thể tìm kiếm
trên mạng Internet.
- Các điều ước quốc tế về giao
thông vận tải:
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VTVL

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi
4. Quyết định số 43/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2016 của Bộ GTVT ban hành Quy
chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ GTVT;
5. Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tổ chức, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.
6. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;
7. Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủphê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030;
8. Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa
phương thức; Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức;
9. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính
phủ nước CHND Trung Hoa ký ngày 22/11/1994.
10. Nghị định thư sửa đổi và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ
giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa
ký ngày 11/10/2011.
11. Hiệp định tạo thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày
23/4/2009.
12. Nghị định thư thực hiện Hiệp định Hiệp định tạo thuận lợi cho phương tiện cơ
giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và
Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 15/9/2010.
13.Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính
phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 01/6/1998.

Ghi chú
9. https://drvn.gov.vn/csdl-noibo/khoa-hoc-congnghe/htqt/hiep-dinh-van-taiduong-bo-giua-chinh-phunuoc-chxhcn-vietn2.html?site=20830
10. https://drvn.gov.vn/vanban/van-ban-phap-quy/nghidinh-thu-giua-chinh-phu-nuoccong-hoa-xa-hoi-chu-nghia.html?site=20830
11. https://drvn.gov.vn/csdlnoi-bo/khoa-hoc-congnghe/htqt/hiep-dinh-tao-dieukien-thuan-loi-cho-phuongtien-co-gioidu.html?site=20830
12. https://drvn.gov.vn/vanban/van-ban-phap-quy/nghidinh-thu-thuc-hien-hiep-dinhtao-dieu-kien-thuan-loich.html?site=20830
13. https://drvn.gov.vn/csdlnoi-bo/khoa-hoc-congnghe/htqt/hiep-dinh-van-taiduong-bo-giua-chinh-phunuoc-chxhcn-vietn.html?site=20830
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Danh mục tài liệu ôn thi
14. Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước
CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 10/10/2005
15. Hiệp định giữa Chính phủ các nước CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và
CHXHCN Việt Nam tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và người qua lại biên giới
ký ngày 26/11/1999.
16. Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký
ngày 16/12/1998
17. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào
và CHXHCN Việt Nam về vận tải đường bộ ký ngày 17/01/2013.
18. Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa ký ngày 08/03/10992.
19. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước
Canada về vận tải hàng không, ký ngày 28/9/2004.
20. Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 42
tháng 12/2018.
21. Hiệp định về liên vận hành khách quốc tế (OSJD)
22.Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia
Campuchia về vận tải đường thuỷ ký ngày 17/12/2009.

Ghi chú
14. https://drvn.gov.vn/csdlnoi-bo/khoa-hoc-congnghe/htqt/nghi-dinh-thu-thuchien-hiep-dinh-van-tai-duongbo-giua-chin.html?site=20830
15.https://www.adb.org/sites/de
fault/files/publication/29294/g
ms-cbta-instrumentshistory.pdf
15.https://drvn.gov.vn/upload/2
0830/fck/files/V_Hiep_dinh_G
MS.pdf
16.http://vnra.gov.vn/default.as
px?com=AuflaNews&page=art
icletable&aid=1537&mtid=146
17. https://drvn.gov.vn/csdlnoi-bo/khoa-hoc-congnghe/htqt/ban-ghi-nho-giuachinh-phu-cac-nuoc-vuongquoc-campuchiachd.html?site=20830
18.
https://luatvietnam.vn/ngoaigiao/hiep-dinh-van-chuyenhang-khong-dan-dung-giuaviet-nam-va-trung-quoc184228-d1.html
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Ghi chú
19.
https://vanbanphapluat.co/thon
g-bao-hieu-luc-hiep-dinh-vevan-tai-hang-khong-giua-vietnam-va-ca-na-da
20.http://vnra.gov.vn/Media/Au
flaNews/Attachment/Ngh%E1
%BB%8B_d%E1%BB%8Bnh_
th%C6%B0_HN_%C4%90SB
G.pdf
21.http://vnra.gov.vn/default.as
px?com=AuflaNews&page=art
icletable&aid=1652&mtid=146
22. https://cv3.gov.vn/wpcontent/uploads/2017/06/Hiepdinh-Viet-Nam-Campuchia.pdf

9.2.2

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
- Luật đường sắt số 06/2017/QH14;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật
Quản lý môi
số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14;
trường
- Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựngsố 62/2020/QH14;
Các nội dung liên quan đến
đường sắt
- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14;
công tác môi trường GTVT
(Vụ Môi
- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12;
trường)
- Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

15

Mã
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Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt;
- Nghị định65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số Điều của Luật đường sắt;
- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều
kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ
môi trường;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CPngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải
và phế liệu;
- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050;
- Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019
- 2030;
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Ghi chú

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
- Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự
phát triển bền vững;
- Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kĩ thuật và BVMT phương
tiện giao thông đường sắt;
- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy
định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về bảo vệ môi trường
trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; số 20/2017/TT-BGTVT ngày
21/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày
24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về quản lý chất thải nguy hại;
- Quyết định số 2707/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông vận tảiban
hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình nghị
sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
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- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
- Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13;
- Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13;
- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13;
- Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật
số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14;
- Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;
- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14;
- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12;
Quản lý môi
- Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu;Công ước quốc tế về
trường hàng
ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 1973, sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 (Công ước Các nội dung liên quan đến
hải
Marpol 73/78); Công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu công tác môi trường GTVT
(Vụ Môi
năm 2001 (Công ước AFS 2001);Công ước năm 1982 của Liên hiệp quốc về Luật
trường)
Biển (UNCLOS); Công ước BASEL về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các
chất độc hại và việc loại bỏ chúng năm 1989;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủquy định điều
kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
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- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ
môi trường;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CPngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải
và phế liệu;
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CPngày 10/5/2017 của Chính phủquy định chi tiết một
số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;
- Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh
doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển;
- Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về điều
kiện kinh doanh khai thác cảng biển;
- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện
kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển;
- Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủsửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực
hàng hải;
- Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quản
lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;
- Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập
khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;
- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTgngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;
- Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
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- Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019
- 2030;
- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
- Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự
phát triển bền vững;
- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủban
hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;
- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050;
- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy
định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về bảo vệ môi trường
trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; số 20/2017/TT-BGTVT ngày
21/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày
24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về quản lý chất thải nguy hại;
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- Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng
biển;
- Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy
hiểm bằng tàu biển;
- Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT ngày 29/6/2018 của Bộ Giao thông vận tảiquy
định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam;
- Thông tư số35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển;
- Quyết định số 2707/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông vận tảiban
hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình nghị
sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 của Quốc hội
- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012
- 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
- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết
Quan hệ
việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà
công chúng
nước
(Văn phòng
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
Bộ)
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động
thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức
nước ngoài tại Việt Nam.
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- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công
tác văn thư.
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền
thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động
- báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử,
xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số
88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí
của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt
Nam.
- Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải và
Quyết định số 1006/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham
mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quyết định số 216/QĐ-VP ngày 6/12/2019 của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải
ban hành Quy định về chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các
Phòng thuộc Văn phòng Bộ GTVT.
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- Quyết định số 498/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về ban
hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận
tải.
- Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 ban hành Quy chế làm việc của
Bộ Giao thông vận tải.
- Quyết định số 98/QĐ- VP ngày 01/9/2020 của Văn phòng Bộ về ban hành quy
chế làm việc của Văn phòng Bộ GTVT.
- 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.
- Luật Ban hành văn bản QPPL 2015.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
Kiểm soát soát thủ tục hành chính.
thủ tục hành - Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
chính
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
(Văn phòng - Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Bộ)
sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành
chính.
- Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật,
kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
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- Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của
Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy
phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh
vực giao thông vận tải.
- Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 15/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp
nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
- Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông
vận tải.
- Thông tư số 36/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến
nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy
định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
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- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Giao thông vận tải.
- Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai
thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định
về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội.
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội.
- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều Luật Ngân sách NN.
- Nghị định 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ Quy định chức năng,
Kế toán
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
(Văn phòng - Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự
Bộ)
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối
với cơ quan Nhà nước.
- Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ Bổ sung một số
điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 chế độ tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà
nước.
- Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí.
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- Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính –
Bộ Nội vụ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí
quản lý hành chính đối với các cơ quan NN.
- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế
độ kế toán Ngân sách NN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.
- Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định hệ
thống mục lục NSNN.
- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ
công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan HCSN và đơn vị SNCL.
- Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ
công tác phí cho CBCC nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN
đảm bảo kinh phí.
- Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại VN, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế tại VN và chế độ tiếp khách trong nước và các văn bản hướng dẫn
sửa đổi, bổ sung.
- Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính Quy định việc
quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT.
- Thông tư 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung
một số điều Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của BTC quy định việc
quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT.
- Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản
lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản
lý dự án sử dụng vốn NSNN.
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- Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu
tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN
- Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về
quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính Quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường do cơ quan TW thực hiện thẩm định.
- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của
cơ quan NN đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị.
- Thông tư 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản
lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính
– Bộ Khoa học công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng NSNN.
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 ngày 23/11/2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức
Quản lý sử
số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
dụng con
- Luật Bảo vệ Bí Mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018.
dấu
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011.
(Văn phòng
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
Bộ)
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn
thư.
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- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
- Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã
định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các
bộ, ngành, địa phương.
- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công ban hành biểu mẫu
sử dụng trong công tác bảo vệ Bí mật nhà nước.
- Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan
nhà nước.
- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 hướng dẫn việc cung cấp, quản
lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
- Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy
định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các
chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công
việc của các cơ quan, tổ chức.
- Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải.
- Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về việc sửa đổi một số điều Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông
vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc ban hành Danh mục Bí mật
nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
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- Quyết định số 702/QĐ-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ Ban
hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
- Quyết định số 1187/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ
GTVT.
- Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải ban hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số
của Bộ GTVT.
- Quyết định số 802/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản
điện tử và chữ ký số của Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐBGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quyết định số 216/QĐ-VP ngày 06/12/2019 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT ban
hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng trực thuộc
Văn phòng Bộ GTVT.
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 ngày 23/11/2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức
số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
Văn thư
- Luật Bảo vệ Bí Mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 .
(Văn phòng
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011.
Bộ)
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn
thư.
- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
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một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
- Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã
định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các
bộ, ngành, địa phương.
- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công ban hành biểu mẫu
sử dụng trong công tác bảo vệ Bí mật nhà nước.
- Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan
nhà nước.
- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 hướng dẫn việc cung cấp, quản
lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
- Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy
định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các
chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công
việc của các cơ quan, tổ chức.
- Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
- Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về việc sửa đổi một số điều Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông
vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc ban hành Danh mục Bí mật
nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
- Quyết định số 702/QĐ-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ Ban
hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

30

Mã
VTVL

12.2.1

Tên VTVL

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú

- Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
- Quyết định số 1187/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ
GTVT.
- Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải ban hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số
của Bộ GTVT.
- Quyết định số 802/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản
điện tử và chữ ký số của Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐBGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quyết định số 216/QĐ-VP ngày 06/12/2019 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT ban
hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng trực thuộc
Văn phòng Bộ GTVT.
1. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
Đổi mới
nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
doanh
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CPngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp (sắp
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
xếp, thành
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều
lập, giải thể,
của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về
cổ phần
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh
hóa…)
nghiệp;
(Vụ Quản lý
- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của
doanh
nghị định số 91/2015/nđ-cp ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư
nghiệp)
vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
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- Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của
thông tư số 219/2015/tt-btc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp;
- Nghị định số 87/2015/NĐ-CPngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai
thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu
quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Nghị định 10/2019/NĐ-CPngày 30/01/2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của
đại diện chủ sở hữu nhà nước;
- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 về công bố thông tin của doanh
nghiệp nhà nước;
- Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý
khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
3. Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014về bán, giao và chuyển giao doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước.
4. Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014
5. Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017về chuyển doanh nghiệp nhà nước
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư
100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
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12.2.2

1. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CPngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều
của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh
nghiệp;
- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của
nghị định số 91/2015/nđ-cp ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư
Quản lý đầu
vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
tư và tài
- Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của
chính doanh
thông tư số 219/2015/tt-btc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính
nghiệp
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại
(Vụ Quản lý
doanh nghiệp;
doanh
- Nghị định số 87/2015/NĐ-CPngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước
nghiệp)
vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai
thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu
quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Nghị định 10/2019/NĐ-CPngày 30/01/2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của
đại diện chủ sở hữu nhà nước;
- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 về công bố thông tin của doanh
nghiệp nhà nước;

Danh mục tài liệu ôn thi

Ghi chú
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- Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý
khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
3. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
3. Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014về bán, giao và chuyển giao doanh
nghiệp 100% vốn nhà nước.
4. Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014
5. Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017về chuyển doanh nghiệp nhà nước
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư
100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14
- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác
công tư
- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.
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- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình.
- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ GTVT quy định về tổ
chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết
và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ
GTVT quản lý.
- Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số
nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và
chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
- Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày
04/5/2018 của Chính phủ.

Lưu ý: Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định nói trên, người dự thi cần nghiên cứu các văn bản quy phạm
pháp luật và quy định khác có liên quan.
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