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CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

(Địa điểm làm việc: tại các tỉnh, thành phố trên cả nước) 

TT Tên đơn vị Mã VTVL Số lượng Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn 

1.  

Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ 

Đăng kiểm 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.001 01 

Vị trí: Thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ 

- Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật ô tô trở lên 

- Tiếng Anh bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT  

2.  

Trung tâm Chứng nhận Hệ thống 

quản lý chất lượng và an toàn 

(Làm việc tại Hà Nội) 

 

VC.002 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển bậc cao thực hiện 

công tác đánh giá 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều khiển tàu biển. 

- Tiếng Anh Toeic từ 600 trở lên. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT  

- Là Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao thực hiện công tác đánh giá 

VC.003 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai 

thác máy tàu biển. 

- Tiếng Anh Toeic từ 450 trở lên. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

3.  

Trung tâm Thử nghiệm khí thải 

phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.004 01 Vị trí: Nhân viên kỹ thuật 

- Đại học trở lên chuyên ngành cơ điện tử; hệ chính quy, có ít nhất 02 

năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh điện- tự động hóa 

- Anh văn bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

4.  
Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.005 02 

Vị trí: Thử nghiệm xe cơ 

giới, xe đạp điện, thử 

nghiệm linh kiện, tổng 

thành, phụ tùng, vật liệu. 

- Đại học chính quy trở lên chuyên ngành ô tô, cơ khí động lực 

- Anh văn bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT hoặc tương 

đương  trở lên (ưu tiên biết thêm tiếng Pháp, Đức, Nhật). 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT  

VC.006 01 
Vị trí: Triển khai dịch vụ 

công trực tuyến 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin 

- Anh văn bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT hoặc tương 

đương  trở lên (ưu tiên biết thêm tiếng Pháp, Đức, Nhật). 

VC.007 01 Vị trí: Kế toán 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế kế toán 

- Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương  trở lên;  

- Có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang làm công tác kế toán trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

5.  
Chi cục Đăng kiểm số 1 

(Làm việc tại Hà Nội) 
VC.008 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa  

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu, 

máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền. 
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TT Tên đơn vị Mã VTVL Số lượng Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn 

- Tiếng Anh Toeic 450 trở lên. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

6.  
Chi cục Đăng kiểm số 2 

(Làm việc tại Nam Định) 
VC.009 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển thực hiện công tác 

kiểm tra và đánh giá 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu. 

- Tiếng Anh Toeic 450 trở lên. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

7.  

Chi cục Đăng kiểm số 3 

(Làm việc tại Nghệ An) 

 

VC.010 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa - 

Vỏ tàu 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, 

máy tàu thủy, cơ khí tàu thuyền; 

- Tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 
VC.011 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa - 

Máy tàu 

8.  
Chi cục Đăng kiểm số 4 

(Làm việc tại Đà Nẵng) 

VC.012 02 
Vị trí: Đăng kiểm viên Tàu 

biển Máy tàu thủy 

- Kỹ sư Máy tàu, Vỏ tàu 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc 

tương đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học 

trở lên tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 
VC.013 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên Tàu 

biển Vỏ Tàu thủy 

9.  

Chi cục Đăng kiểm số 5 

(Làm việc tại Nha Trang) 

 

VC.014 02 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển  

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu, máy tàu 

- Tiếng Anh TOEIC từ 450 trở lên  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.015 02 
Vị trí: Đăng Kiểm viên tàu 

biển  

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu, máy tàu 

- Tiếng Anh TOEIC từ 450 trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

10.  

Chi cục Đăng kiểm số 6 

(Làm việc tại thành phố Hồ Chí 

Minh) 

 

VC.016 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (vỏ tàu)  

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu 

- Anh văn tương đương TOEIC 450 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.017 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (vỏ tàu) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu 

- Anh văn tương đương TOEIC 450 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.018 02 
Vị trí: Đăng Kiểm viên tàu 

biển (máy tàu) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu 

- Anh văn tương đương TOEIC 450 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 
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VC.019 02 
Vị trí: Thủ quỹ (nhân viên 

kế toán) 

-Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên 

- Tiếng Anh, Tin học Văn phòng 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.020 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

11.  

Chi cục Đăng kiểm số 9 

(Làm việc tại Vũng Tàu) 

 

VC.021 01 

 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

Phương tiện thủy nội địa 

- Tốt nghiệp Đại học ngành máy  tàu thủy hoặc Cơ khí động lực. 

- Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương. 

- Tin học Văn phòng  

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.022 01 

 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển 

- Tốt nghiệp Đại học ngành máy tàu thủy hoặc cơ khí động lực. 

- Ngoại ngữ Tiếng Anh Toeic > 450 hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Sức khỏe: Loại I ;  Tuổi không quá 40. 

VC.023 01 

 

 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển 

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Vỏ  tàu thủy hoặc Kết cấu công trình 

biển 

- Ngoại ngữ Tiếng Anh Toeic > 450 hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Sức khỏe: Loại I;  Tuổi không quá 40. 

VC.024 01 

 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển 

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện hàng hải, điện tự động  

- Ngoại ngữ Tiếng Anh Toeic > 450 hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Sức khỏe: Loại I; - Tuổi không quá 40 

12.  

Chi cục Đăng kiểm số 10 

(Làm việc tại Hải Phòng) 

 

VC.025 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (chuyên ngành về 

điện tàu) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện tàu thủy 

- Tiếng Anh TOEIC từ 450 trở lên  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. 

VC.026 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (chuyên ngành vô 

tuyến điện) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vô tuyến điện 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc 

tương đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học 

trở lên tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 
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VC.027 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (chuyên ngành vỏ tàu 

thủy) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.028 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển (chuyên ngành máy 

tàu thủy) 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.029 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển -máy tàu 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành, máy tàu thủy 

- Chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

VC.030 02 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

13.  

Chi cục Đăng kiểm số 11 

(Làm việc tại Thái Bình) 

 

VC.031 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển- vỏ tàu 

- Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành có liên quan 

đến đóng mới, sửa chữa, khai thác tàu biển, công trình biển và chế 

tạo sản phẩm công nghiệp. 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, 

hoặc tương đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp 

đại học trở lên các trường giảng dạy bằng tiếng Anh. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.032 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển- máy tàu 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.033 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển- máy tàu 
-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 
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- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

14.  

Chi cục Đăng kiểm số 12 

(Làm việc tại Thanh Hóa) 

 

VC.034 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(vỏ tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Tiếng Anh B, Tin học Văn phòng cơ bản 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.035 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(máy tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh B, Tin học Văn phòng cơ bản 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.036 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên 

(vỏ tàu)  

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

VC.037 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên 

(máy tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc tương 

đương, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 

tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

15.  
Chi cục Đăng kiểm số 13 

(Làm việc tại Thừa Thiên Huế) 
VC.038 01 

Vị trí: Thủ quỹ (kiêm văn 

thư, hành chính, lễ tân) 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành kế toán, tài chính) 

- Tiếng Anh bậc 1 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT  

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ chuyên ngành kế toán, tài chính 

16.  

Chi cục Đăng kiểm số 15 

(Làm việc tại Quảng Ninh) 

 

VC.039 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên tàu 

biển 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh: Toeic: 450  trở lên, hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

17.  
Chi cục Đăng kiểm An Giang 

(Làm việc tại An Giang) 

VC.040 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

hạng III (vỏ tàu) 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT. 

VC.041 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

hạng III (máy tàu) 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 
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VC.042 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

18.  
Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu 

(Làm việc tại Bạc Liêu) 
VC.043 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

hạng III (máy tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

19.  

Chi cục Đăng kiểm Bến Tre 

(Làm việc tại Bến Tre) 

 

 

VC.044 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

(vỏ tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Kỹ sư vỏ tàu 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.045 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

(máy tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Kỹ sư máy tàu 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.046 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

hạng II 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Kỹ sư cơ khí tàu thuyển) 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

 
Chi cục Đăng kiểm Cà Mau 

(Làm việc tại Cà Mau) 
VC.047 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

20.  
Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang 

(Làm việc tại Kiên Giang) 
VC.048 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

- Kỹ sư chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

21.  
Chi cục Đăng kiểm Long An 

(Làm việc tại Long An) 

VC.049 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

kiểm định PT thủy nội địa 

(vỏ tàu) 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.050 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

22.  
Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng 

(Làm việc tại Sóc Trăng) 
VC.051 01 

Vị trí Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(máy tàu). 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 
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VC.052 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(vỏ tàu). 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT  

VC.053 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ (bộ phận xe cơ giới). 

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

23.  
Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang 

(Làm việc tại Tiền Giang) 

VC.054 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(Vỏ tàu) 

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành vỏ tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy. 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.055 02 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(Máy tàu) 

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành máy tàu thủy, cơ khí tàu thuyền. 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

24.  
Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh 

(Làm việc tại Trà Vinh) 

VC.056 01 

Vị trí Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(máy tàu). 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành máy tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT  

VC.057 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

(vỏ tàu). 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vỏ tàu thủy 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

VC.058 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ (bộ phận xe cơ giới). 

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

25.  
Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long 

(Làm việc tại Vĩnh Long) 
VC.059 01 

Vị trí: Đăng kiểm viên 

phương tiện thủy nội địa 

hạng III 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành máy tàu. 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

26.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 15-01V 

(Làm việc tại Hải Phòng) 

VC.060 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ  

- Tốt nghiệp Đại học trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

27.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 19-01V 

(Làm việc tại Việt Trì) 

 

VC.061 01 
Vị trí: Đăng kiểm viên xe 

cơ giới 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ sư cơ khí ô  

- Tiếng Anh bậc 3 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT. 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

28.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 29-03V 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.062 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Nam giới 
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29.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 29-05V 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.063 02 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

30.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 29-06V 

(Làm việc tại Hà Nội) 

VC.064 02 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

31.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 50-05V 

(Làm việc tại thành phố Hồ Chí 

Minh) 

VC.065 01 
Vị trí: Nhân viên nghiệp 

vụ 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

32.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 50-07V 

(Làm việc tại thành phố Hồ Chí 

Minh) 

VC.066 04 
Vị trí: Đăng kiểm viên bậc 

cao 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên; 

- Là đăng kiểm viên kiểm định  xe cơ giới bậc cao;  

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

VC.067 01 Vị trí: Kế toán trưởng 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh 

tế…vv 

- Tiếng Anh bậc 2 tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng 

- Đang công tác trong các đơn vị thuộc Cục ĐKVN 

33.  Tổng số  87  
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