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CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

DANH MỤC  

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 

1. Môn thi kiến thức chung  

- 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 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Thông tư Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- 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; 
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- 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 2836/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục 

Đăng kiểm Việt Nam. 

- Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức giúp việc Cục trưởng và các đơn vị 

trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- 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). 

3. Môn thi tin học:  

Trình độ thi thực hiện theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy 

định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền 

thông. 

4. TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

a) Lĩnh vực phương tiện thủy và công trình biển 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 

- Luật số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về Giao 

thông đường thủy nội địa 

- Luật số 48/2014/QH13 17/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

giao thông đường thủy nội địa 

- Thông tư 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; 
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- Thông tư 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng 

kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải  sửa đổi một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm. 

- Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam. 

- Thông tư 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân viên 

nghiệp vụ tàu biển. 

- Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

b) Lĩnh vực xe cơ giới 

- Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

- Thông tư 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao 

thông vận tải Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 

10 năm 2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 

xe cơ giới. 

- Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô. 

- Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường xe máy chuyên dùng. 

- Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

- Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

c) Các lĩnh vực khác 

Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

http://www.vr.org.vn/van-ban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=60
http://www.vr.org.vn/van-ban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=175
http://www.vr.org.vn/van-ban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=50
http://www.vr.org.vn/van-ban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=61

