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CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

DANH MỤC  

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021                                           

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

I. Dùng chung cho các vị trí 

1. Luật Viên chức năm 2010; 

2. Luật số 59/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

4. Thông tư Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 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; 

5. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

8. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;  

9. Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

11. Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm 

12. 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; 

13. Quyết định số 2836/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 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. 

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

trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. 
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II. 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; 

- 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
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