
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN KIỂM TRA, SÁT HẠCH  (PHỎNG VẤN) 

(Kèm theo Thông báo số 513 /TB-HĐTDVC ngày  22/1/2021 của Hội đồng xét tuyển 
viên chức của Sở GTVT-XD) 

 

I. Các vị trí tuyển dụng vào làm việc tại Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng, 

ôn theo các danh mục tài liệu sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

2. Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 

3.  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

4.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020. 

5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng. 

6 Nghị định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

7. Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

II. Các vị trí tuyển dụng vào làm việc tại Ban QLDAĐTXD công trình Giao 

thông tỉnh Lào Cai, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, Trung tâm Tư vấn 
giám sát và QLDAXD, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng ôn theo các 
danh mục tài liệu sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

2.  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

3.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020. 

4. 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. 

5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

6 Nghị định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



7. Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

* Riêng đối với vị trí tuyển dụng vào làm Kế toán của Trung tâm Tư vấn giám 

sát và QLDAXD, ôn theo danh mục sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 

3. Luật đầu tư công Luật số: 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019. 

  4. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

5. 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. 

6. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

III.  Các vị trí tuyển dụng vào làm việc tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ 

Lào Cai, ôn theo các danh mục tài liệu sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

3.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020. 

4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng. 

5 Nghị định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

6. Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24  tháng 02  năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  

7. Thông tư 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy 

định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  

8. Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 
quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

IV. Các vị trí tuyển dụng vào làm việc tại Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu 
quốc tế Lào Cai, ôn theo các danh mục tài liệu sau: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

2. Luật Giao thông đường bộ: Luật số 23/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 
13/11/2008.  



 3. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

 4. Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ GTVT quy định 
về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.  

          5. Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ GTVT. 

 6. Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/06/2012 của Bộ GTVT về việc 
hướng dẫn thực hiện hiệp định, nghị định thư về vận tải đường bộ giữa chính phủ nước 

CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa. Có hiệu lực thi hành từ 
ngày 15/08/2012. 
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