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TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG  

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

 

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 

   - 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 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; 
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- 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 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 1007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; 

- Quyết định số 839/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án đổi mới công tác 

quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan. 

 

2. Môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

 

Danh mục tài liệu ôn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh) Ghi chú 

   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. 

- Thi vào ngạch cán sự: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1. 
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3. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành 

3.1.  Vị trí Thẩm định dự án đầu tư và Quản lý xây dựng công trình (Mã VTVL 25.2.5 và 25.2.1) 

 

Mã 

VTVL 

Tên VTVL Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Ghi chú 

  - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: Luật số 

64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Kiến trúc số 

64/2020/QH14 ngày 13/6/2020; Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13); 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp; 

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; 

- Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng, lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm 

dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả); 

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; 
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- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. 

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá 

hợp đồng xây dựng; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

(được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư: 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 hướng dẫn chi tiết về chế 

độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng; 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được 

đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư). 

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về 

phân cấp công trình xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay 

thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
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Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng 

 
 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan 

trọng quốc gia; 

- Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 131/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu 

tư; 

- Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 84/2015/NĐ-CP. 

 

 
 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020  
 

 
 

- QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, kèm theo Thông tư số 

54/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ GTVT 
 

 
 

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng; 

- Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;  

- Thông tư 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xây 

dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; 

- Thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chỉ số giá xây dựng;  

- Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công xây dựng;  

- Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
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định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo 

bóc khối lượng xây dựng công trình; 

- Thông tư 18/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quy 

đổi vốn đầu tư xây dựng; 

 
 

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Luật số 35/2018/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; 

-  Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 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 84/2018/NĐ-CP ngày 

28 tháng 05 năm 2018 về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng 

dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý họat động hàng hải; 

- Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét 

trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; 

- Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của chính phủ  về quy định bảo vệ công 

trình hàng hải; 

-  Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; 

- Thông tư 33/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng 

nước đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; 

- Thông tư 35/2019/TT-BGTVT 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét vùng nước cảng 

biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; 

- Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; 

- Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về quy định bảo trì công trình hàng hải do 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; Thông tư 07/2019/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019 

sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

Chuyên ngành 

Hàng hải, đường 

thuỷ nội địa 

Ngoài các quy định 

về đầu tư xây 

dựng, cần được 

liên hệ với các quy 

định đặc thù về 

chuyên ngành, 

hàng hải đường 

thuỷ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-45-2018-nd-cp-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-378450.aspx
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tải ban hành. 

- Thông tư 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội 

địa; 

-  Quyết định 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng 

biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

3.2. Vị trí Văn thư lưu trữ  (Mã VTVL 25.3.2) 

 

  
Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời 

hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức 

danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành lưu trữ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức 

danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. 

 

 

http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=117907
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=117907

