
Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

75 66

1

Khoa Giáo dục 

thường xuyên - 

Bộ môn chung

1
Giáo viên văn 

hóa

- Giảng dạy môn 

Hóa học cho học 

sinh hệ Giáo dục 

thường xuyên

Hạng III 

V.07.05.15
Đại học

Sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

2

Phòng Tổng 

hợp - Tài chính 

Thiết bị

1
Tổ chức - hành 

chính

- Theo dõi, quản lý 

thiết bị, tài sản toàn 

trường;

- Mua sắm  tài sản 

thiết bị

- Sửa chữa các thiết 

bị hư hỏng.

01.003 Đại học

- Hành 

chính

- Luật

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng: 2
Trường TCN

Tân Châu 38 30

1

Phòng  Hành 

chính-Tổng hợp-

Tài vụ

1 Kế toán viên

- Quản lý thu chi.

- Báo cáo thuế.

- Quản lý số liệu trên 

phần mềm kế toán.

06.031 Đại học

- Kế toán;

- Tài chính -

Kế toán

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng 1

An Giang, ngày  17  tháng 4 năm 2020

DANH SÁCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 824/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động - TBXH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g



2

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

Trường Trung

cấp Kinh tế-

Kỹ thuật

74 60

1 Phòng Đào tạo 1
Nhân viên 

phòng Đào tạo

Phụ trách công tác 

khảo thí; phụ trách 

quản lý, bảo dưỡng 

thiết bị nghề ngắn 

hạn

01.004
Cao 

đẳng

- Tin học;

- Điện tử 

công nghiệp

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A

2
Khoa GDTX-

BM chung
1

Giáo viên văn 

hóa

Giảng dạy môn Toán 

cho học sinh hệ Giáo 

dục thường xuyên

Hạng III 

V.07.05.15
Đại học

Sư phạm 

Toán

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng 2

Trường Trung

cấp nghề Châu

Đốc

59 36

1 Khoa Dạy nghề 1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Nghiệp 

vụ bàn; nghiệp vụ bar

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
Nghiệp vụ 

nhà hàng

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Nghiệp 

vụ lễ tân;

nghiệp vụ chế biến 

món ăn

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch vụ 

ăn uống.

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Tâm lý 

khách du lịch; tổng 

quan du lịch; nghiệp 

vụ lưu trú

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
Quản trị du 

lịch

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề



3

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: An 

toàn lao động điện 

lạnh; lý thuyết mạch 

điện; trang bị điện

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
Công nghệ 

nhiệt - lạnh

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Hệ 

thống máy lạnh dân 

dụng; hệ thống điều 

hòa không khí cục bộ

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
Kỹ thuật 

nhiệt

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Cơ sở 

kỹ thuật nhiệt lạnh; 

lạnh cơ bản

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học

Kỹ thuật 

nhiệt - 

nhiệt lạnh

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Hệ 

thống điều hòa 

không khí trung tâm; 

hệ thống máy lạnh 

công nghiệp

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
Kỹ thuật 

nhiệt - lạnh

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: An 

toàn  lao động trong 

xây dựng; vẽ kỹ 

thuật xây dựng; kết 

cấu bê tông cốt 

thép,…

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học

- Kỹ thuật 

xây dựng;

- Kiến trúc 

xây dựng

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

Giáo viên giảng dạy 

các môn học: Lý 

thuyết kế toán; kế 

toán thương mại, 

dịch vụ; quản trị 

doanh nghiệp; kế 

toán doanh nghiệp,…

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học

- Kế toán 

doanh 

nghiệp;

- Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Sư 

phạm 

nghề



4

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

2
Khoa Giáo dục 

thường xuyên
1

Giáo viên Hóa 

học

Giảng dạy môn Hóa 

học cho học sinh hệ 

Giáo dục thường 

xuyên

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm 

Hóa học

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giảng dạy môn Văn 

học cho học sinh hệ 

Giáo dục thường 

xuyên

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng 11

Trường Trung

cấp Kỹ thuật -

Công Nghệ

47 42

1 Khoa Dạy nghề 1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

- Tham gia giảng dạy 

các lớp trung cấp tại 

đơn vị, các lớp liên 

kết, các lớp đào tạo 

nghề cho lao động 

nông thôn theo đề án 

1956.

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học
May thời 

trang 

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

- Tham gia giảng dạy 

các lớp trung cấp tại 

đơn vị, các lớp liên 

kết, các lớp đào tạo 

nghề cho lao động 

nông thôn theo đề án 

1956.

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp thực 

hành hạng III 

V.09.02.08

Cao 

đẳng 

Mộc dân 

dụng 

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

Giáo viên giáo 

dục nghề 

nghiệp

- Tham gia giảng dạy 

các lớp trung cấp tại 

đơn vị, các lớp liên 

kết, các lớp đào tạo 

nghề cho lao động 

nông thôn theo đề án 

1956.

Giáo viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07

Đại học

KT Máy 

lạnh và 

Điều hòa 

không khí

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 



5

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

2

Phòng Tổng 

hợp-Hành 

chính-Thiết bị

1 Y tế học đường

- Khám và điều trị 

một số bệnh thông 

thường.

- Tiến hành sơ cấp 

cứu ban đầu, Quản 

lý tủ thuốc và dụng 

cụ y tế.

- Khám sức khoẻ 

định kỳ và phân loại 

sức khoẻ học sinh.

- Tổ chức các 

chương trình y tế đưa 

vào trường học.

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

Cao 

đẳng
Y tế 

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A

3

Phòng Đào tạo-

Công tác học 

sinh

1
Giới thiệu và 

tư vấn việc làm

- Tư vấn hướng 

nghiêp, tư vấn nghề 

nghiệp và việc làm.

- Thông tin thị 

trường lao động và 

giới thiệu việc làm.

01.003 Đại học
Điện Công 

nghiệp

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng 5

Cơ sở điều trị

cai nghiện ma

túy An Giang

109 88

Phòng Bảo vệ 2

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi tình trạng 

sức khỏe trước khi 

đưa lên phòng y tế 

điều trị

01.005
Trung 

cấp
Y sĩ đa khoa

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi nắm bắt tư 

tưởng học viên, đảm 

bảo an ninh trật tự

01.005
Trung 

cấp

Quản lý trật 

tự xã hội ở 

địa bàn cơ 

sở

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 



6

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi hướng dẫn 

học viên tham gia lao 

động trị liệu

01.004
Cao 

đẳng

Quản lý đất 

đai

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hướng dẫn 

học viên sữa chữa, 

bảo trì cơ sở vật chất 

nhỏ lẻ

01.004
Cao 

đẳng
 KTCN điện

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Hướng dẫn học viên 

rèn luyện sức khỏe, 

giáo dục thể chất, thể 

dục thể thao.

01.004
Cao 

đẳng

 Giáo dục 

thể chất

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Hỗ trợ theo dõi, quản 

lý số liệu học viên, 

công tác thủ tục hảnh 

chính của phòng

01.004
Cao 

đẳng

Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hỗ trợ, tư 

vấn, tuyên truyền tư 

vấn học viên chấp 

hành tốt nội quy, quy 

chế, các quy định 

của PL

01.003 Đại học Xã hội học

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hướng dẫn 

học viên sữa chữa, 

bảo trì cơ sở vật chất 

nhỏ lẻ

01.003 Đại học

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 



7

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

4

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Hỗ trợ, tư vấn, tuyên 

truyền tư vấn học 

viên chấp hành tốt 

nội quy, quy chế, các 

quy định của pháp 

luật

01.003 Đại học  Luật

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

2

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Hỗ trợ, tư vấn, tuyên 

truyền tư vấn học 

viên chấp hành tốt 

nội quy, quy chế, các 

quy định của pháp 

luật

01.003 Đại học
Giáo dục 

chính trị

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Hỗ trợ, tư vấn, tuyên 

truyền tư vấn học 

viên chấp hành tốt 

nội quy, quy chế, các 

quy định của pháp 

luật

01.003 Đại học Ngữ văn

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hướng dẫn 

học viên tham gia lao 

động trị liệu

01.003 Đại học
Khoa học 

cây trồng

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

2

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, quản lý số 

liệu học viên, công 

tác thủ tục hành 

chính

01.003 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hướng dẫn 

học viên tham gia lao 

động trị liệu

01.003 Đại học

Kỹ sư Quản 

lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 



8

Trình 

 độ

Chuyên 

ngành

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ Khác

Yêu cầu

Vị trí việc 

làm

Mô tả vị trí việc 

làm

Ngạch/CD

NN được 

bổ nhiệm 

sau khi 

trúng 

tuyển

STT
Đơn vị 

tuyển dụng

Biên 

chế  

được 

giao

Biên 

chế  

hiện 

có

Số 

lượn

g

1

- Quản lý 

người cai 

nghiện ma túy

Theo dõi, hướng dẫn 

học viên tham gia lao 

động trị liệu

01.003 Đại học
Phát triển 

nông thôn

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

Tổng cộng 21

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội tỉnh

AG

24 20

1

  Hành chính-

Quản trị; phụ 

trách kỹ thuật 

công nghệ điện-

điện tử  

Thực hiện quản trị 

của cơ quan. Quản 

lý, sửa chữa,bảo trì 

hệ thống điện sinh 

hoạt; thông tin liên 

lạc và trang thiết bị 

văn phòng

01.003 Đại học
Điện công 

nghiệp

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

1 Kế toán viên

Quản lý, theo dõi thu 

–chi quỹ tiền mặt của 

cơ quan

06.031 Đại học Kế toán

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ B 

2

Quản lý đối 

tượng nuôi 

dưỡng

Chăm sóc, theo dõi 

trực tiếp sức khỏe 

đối tượng

Điều dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13

Trung 

cấp

Điều dưỡng 

đa khoa 

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc chứng 

chỉ A Tin học ứng 

dụng

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

trình độ A 

Tuyển 

dụng 

nam

Tổng cộng 4
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