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DANH MỤC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ 

  VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG,… CẬP NHẬT NĂM 2022 

STT TÊN TÀI LIỆU 

I LUẬT 

1 - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. 

-  
2 - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

3 - Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 06 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

-   

4 

 

 

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

 

5 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 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. 

 6 - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 

 

7 - Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

8 - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020. 

II     NGHỊ ĐỊNH 

1 - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về  “Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng”; 

 2 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về  “Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng”; 

 3 - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về  “Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng”; 

 4 - Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về  “Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”; 

 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 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2015 của Chính phủ về “Quy định chi tiết 

về hợp đồng xây dựng”; 

 

7 - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số quy 

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

 8 
- Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ “Quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. 

9 
- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về “Quản lý vật liệu 

xây dựng”. 
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10 - Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/21 của Chính phủ về “Đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư”. 

 

11 

-   Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về “Đầu tư theo hình 

thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)”. Nghị định số 

24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị 

định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 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. 

-  

-  

12 
-     Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về “Hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công”. 

 

 
13 

- Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ “Quy định về ĐK 

hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phượng tiện đo, chuẩn đo 

lường”. 

14 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ  môi trường. 

15 
- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ “Quy định về ĐK hoạt 

động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành XD”. 

16 
- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết 

về hợp đồng xây dựng”; 

 
III THÔNG TƯ 

1 
- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/03/2016 của Bộ KHĐT về “Hướng dẫn 

lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo NCKT dự 

án đầu tư theo HT đối tác công tư 

2 - Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Quy định giải 

thưởng về chất lượng CTXD. 

3 
- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 30/10/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn 

xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”. 

 

4 
- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”. 

 

5 - Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn 

điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng”. 

6 
- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn 

một số nội  dung về hợp đồng tư vấn xây dựng”. 

-  
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7 - Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn 

hợp đồng thi công xây dựng công trình”. 

8 - Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn về 

năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”. 

9 
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng về “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”. 

10 - Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn 

hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. 

11 
- Thông tư số 8/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 Hướng dẫn 1 số nội dung về Chứng 

chỉ hành nghề HĐXD, CCNL HĐXD và quản lý nhà thầu nước ngoài HĐXD tại Việt 

Nam. 

12 - Thông tư số 9/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 Hướng dẫn 1 số điều NĐ63/2018/N 

Đ- CP về đầu tư 

13 - Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/06/2018 của Bộ GTVT về việc quy định 

về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. 

14 
- Thông tư số 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 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019. 

15 
- 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 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng; có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. 

16 
- Thông tư số 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; có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2020. 

17 - Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. 

18 - Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành về định mức xây dựng 

19 - Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng; 

20 - Thông tư 12/2019/TT-BXD 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; 

21 
- Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các 

công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

22 - Thông tư 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-11-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-179923-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-12-2019-tt-bxd-co-so-du-lieu-ve-dinh-muc-gia-xay-dung-va-chi-so-gia-xay-dung-179932-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-13-2019-tt-bxd-quan-ly-chi-phi-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-179924-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-14-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-so-gia-xay-dung-179926-d1.html
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23 - Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; 

24 - Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn 

đầu tư xây dựng; 

25 
- Thông tư 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

 

-  26 - Thông tư 18/2019/TT-BXD “Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng” 

27 
- Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/05/2019 của Bộ GTVT về“Hướng dẫn chi 

tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo NCKT dự án ĐT theo HT đối tác công tư 

thuộc lĩnh vực GTVT”. 

28 - Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/09/2020 của Bộ xây dựng về 

Chi phí khảo sát 

29 - Thông tư 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng  về việc ban hành QCVN 

01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

30 
- Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021 và Nghị định 44/2016 

 

31 - Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng” 

32 - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng “Ban hành định 

mức xây dựng” 

33 - Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình” 

34 - Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn xác 

định chi phí bảo trì công trình xây dựng” 

35 
- Thông tư số 15/2021/TT-BXD đã ban hành ngày 15/12/2021, của Bộ Xây dựng 

“Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư 

tập trung”  

36 - Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/12/2021, về việc “Ban hành 

QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng”  

37 - Thông tư 17/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22/12/2021 về “Quy định một số 

nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng “ 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-15-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung-179927-d1.html#chidanthaydoi
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-16-2019-tt-bxd-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-179928-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-17-2019-tt-bxd-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh-179929-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-18-2019-tt-bxd-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung-179930-d1.html
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=71
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=72
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=73
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