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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục tài liệu tham khảo 
kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021 

 CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/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 hoặc 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;  

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định 1055/QĐ-BGTVT ngày 
31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017; 

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị 
hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT 
ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung vị 
trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt 
Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 
2021 của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 1592/QĐ-BGTVT ngày 
23 tháng 9 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ 
sung kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt 
Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-CHK ngày 24/8/2021 của Cục trưởng 
Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức 
năm 2021 của Cục HKVN; 

Theo đề nghị của phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng thi tuyển công 

chức năm 2021 của Cục HKVN. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vào công 

chức Cục Hàng không Việt Nam Phần chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối 

với vị trí Chuyên viên Khí tượng hàng không (Mã dự tuyển 24.2.5) và vị trí 

Chuyên viên Đánh giá kết quả giám định sức khỏe nhân viên hàng không (Mã 

dự tuyển 24.2.38):   

(Theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3: 
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Chủ tịch Hội đồng; 
- Ban Giám sát kỳ thi; 
- Các Thành viên HĐTD; 
- Trang tin điện tử Cục HKVN; 
- Lưu VT, TCCB, HĐTT. 

       T.M HỘI ĐỒNG  
   CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 
      Phạm Văn Hảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  
DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO ÔN TẬP VÀO CÔNG CHỨC  

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số  1743 /QĐ-CHK ngày 19/10/2021 của HĐTD) 

TT Tên cơ quan 
và mã dự 

tuyển 

Danh mục tài liệu ôn thi 

 TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 
1 24.2.5 

(Khí tượng 
hàng không) 

1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 22/6/2006 Hàng không dân dụng 
Việt Nam và Luật  số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
Luật số 66/2006/QH11; 
2. Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 Khí tượng thủy văn;  
3. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và  
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; 
4. Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay 
và Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ngày 23/4/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
19/2017/TT-BGTVT; 
5. Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ngày 14/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên 
hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng 
không; 
6. Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 
1055/QĐ-BGTVT ngày 31/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017. 

2 24.2.38 
(Đánh giá kết 
quả giám định 
sức khỏe nhân 

viên hàng 
không) 

1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 22/6/2006 Hàng không dân dụng 
Việt Nam và Luật  số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
Luật số 66/2006/QH11; 
2. Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ 
về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng;  
3. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ 
quy định về Nhà chức trách hàng không;  
4. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ  
trưởng  Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân 
dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số  
03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016, Thông tư số 21/2017/TT-



  

BGTVT ngày 30/6/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT ngày 
11/12/2018 và Thông tư số 42/2020/TT-BGTVT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu 
bay và khai thác tàu bay; 
5. Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 05/11/2012 quy 
định tiêu chuẩn sức khỏe của Nhân viên hàng không và điều kiện 
đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên 
hàng không. 
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