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(Kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT ngày   tháng    năm 2023 
của Văn phòng Chính phủ)

 

STT Tên văn bản Cơ quan chủ trì

1.

Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo 
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

2.
Quyết định số 166/QĐ-BHXH  ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, 
BH thất nghiệp

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

3. Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi 
đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bộ Công an

4. Thông tư số 71/2011/TT-BCA ngày 17/10/2011 của Bộ Công an quy định tuyển 
sinh vào các trường Công an nhân dân Bộ Công an

5. Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về việc thực hiện giá bán 
điện Bộ Công Thương

6.
Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông 
dân tộc nội trú

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt 
nghiệp trung học phổ thông

8. Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 
thông dân tộc nội trú Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo

10.
Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT  31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, 
trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11.
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung 
học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12.
Quyết định số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học 
cơ sở và trường trung học phổ thông kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

13.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-
CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư số 13/2010/ 
TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/ TT-BKHCN ngày 22/7/2011, 
Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-
BKHCN ngày 30/6/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ

14.

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 14/02/2008 hướng dẫn việc cấp thu hồi 
thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện 
hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 
số 04/2009/ TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 
22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/2/2012)

Bộ Khoa học và Công nghệ

15.
Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt 
động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ 

Bộ Khoa học và Công nghệ
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16.
Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 Hướng dẫn điều kiện thành lập và 
đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

17.

Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội

18.

Thông tư số 21/2021/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 
69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội

19.

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-
TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học 
sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Tài chính

20.

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 
hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 
của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

21.
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y 
tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ 
khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện

Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội

22.
Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y 
tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định thương tật 
đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội

23. Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định cấp, cấp lại 
Giấy chứng nhận là lương y Bộ Y tế

24. Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ Bộ Ngoại giao

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
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tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

25. Thông tư số  03/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng  quy định chi tiết và hướng 
dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội Bộ Quốc phòng

26. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý 
rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính

27.

Thông tư số 05/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung 
Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín 
dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng 
người lao động là người sau cai nghiện ma tuý

Bộ Tài chính

28.
Thông tư số 111/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối 
với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Bộ Tài chính

29. Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định về việc 
thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá Bộ Tài chính

30. Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, 
cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Bộ Tài chính

31.
Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

Bộ Tài chính

32.
Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính

33.

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

34. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường

35. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi Bộ Tài nguyên và Môi trường
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trường sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai

36. Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT gày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về hành nghề khoan nước dưới đất Bộ Tài nguyên và Môi trường

37.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 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 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông

38. Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng Bộ Tư pháp

39.

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng

41.
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở

Bộ Xây dựng

42.
Văn bản số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội

43.
Văn bản số 8586/NHCS-TDSV 29/09/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội 
nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, 
sửa chữa nhà để ở

Ngân hàng Chính sách xã hội

44.
Văn bản số 1485/NHCS-TDSV ngày 29/3/2018 của Ngân hàng Chính sách xã hội 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn 
nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Ngân hàng Chính sách xã hội
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45.
Văn bản số 720/NHCS-TDNN-TDSV ngày 29/3/2011 của Ngân hàng Chính sách 
xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng 
dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Ngân hàng Chính sách xã hội

46.

Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về 
đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

47.
Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/09/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống Ngân hàng phát 
triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

48.
Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Bình Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ 
tỉnh Quảng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
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