
PHỤ LỤC I 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày      tháng 9 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên) 

T

T 

Số 

lượng 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc 

làm/chức 

danh nghề 

nghiệp 

Ngạch hoặc 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức 

Bộ phận 

đơn vị dự 

kiến bố trí 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm công tác của vị trí 

tuyển dụng 

Yêu cầu năng lực và kỹ năng Ghi chú 

I Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ: 03 vị trí, 03 chỉ tiêu 

1 01 

Đào tạo 

và 

Chuyển 

giao công 

nghệ 

Kỹ sư hạng 

III 

V.05.02.07 

Phòng Kỹ 

thuật và 

Chuyển giao 

công nghệ 

- Chuyển giao các tiến bộ 

KHKT về lĩnh vực năng lượng 

tái tạo, năng lượng mới, công 

nghệ sau thu hoạch; 

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về ứng 

dụng một số TBKT mới cho các 

đơn vị, hộ dân có nhu cầu về kỹ 

thuật trồng một số loài hoa mới; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai 

đào tạo và chuyển giao công 

nghệ hàng năm và dài hạn; 

- Quản lý hoạt động trang thông 

tin điện tử của Trung tâm;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công của lãnh đạo. 

 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

các chuyên ngành: Kỹ thuật, sinh 

học, nông nghiệp, lâm nghiệp; 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương 

đương chứng chỉ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BGDĐT (hoặc 

tương đương chứng chỉ A) trở lên; 

- Có 01 năm kinh nghiệm lĩnh vực 

có liên quan. 

 

- Có kiến thức chuyên môn và am hiểu 

về lĩnh vực nông nghiệp, sinh học; 

- Có khả năng làm việc độc lập, trách 

nhiệm cao với nhiệm vụ được giao; 

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và 

phối hợp triển khai nhiệm vụ đào tạo 

và Chuyển giao công nghệ; 

- Có khả năng truyền đạt, truyền tải 

kiến thức khoa học và kỹ thuật; cập 

nhật kịp thời các thông tin tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ ứng dụng trong sản 

xuất; 

- Kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức 

triển khai công việc; 

- Kỹ năng thống kê, phân tích, tổng 

hợp, trình bày, truyền đạt thông tin...; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; 

- Kỹ năng xử lý tình huống, cập nhật 

và xử lý thông tin kỹ thuật… 

 

2 01 

Nghiên 

cứu phát 

triển công 

nghệ 

Kỹ sư hạng 

III 

V.05.02.07 

Trạm Thực 

nghiệm 

Công nghệ 

sinh học 

Hòa Quang 

- Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ vi sinh vật để sản xuất, thử 

nghiệm các chế phẩm các chế 

phẩm phục vụ trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ 

môi trường… 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

các chuyên ngành: Kỹ thuật, sinh 

học, nông nghiệp, lâm nghiệp, sau 

thu hoạch, chế biến thực phẩm; 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 

- Hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu ứng 

dụng, phát triển công nghệ;  

 - Có khả năng làm việc độc lập, trách 

nhiệm cao với nhiệm vụ được giao; 

 - Có khả năng định hướng được vấn 

 



- Nghiên cứu và ứng dụng các 

công nghệ trong chế biến và bảo 

quản sau thu hoạch; 

- Nghiên cứu và ứng dụng các 

công nghệ ứng dụng năng 

lượng, vật liệu mới…; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công của lãnh đạo. 

 

 

bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương 

đương chứng chỉ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BGDĐT (hoặc 

tương đương chứng chỉ A) trở lên; 

- Có 01 năm kinh nghiệm lĩnh vực 

có liên quan. 

 

đề, phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện công việc, nhiệm vụ công tác theo 

phân công; 

- Có khả năng cập nhật kịp thời thông 

tin về công nghệ, xu thế phát triển 

công nghệ, thực trạng và nhu cầu ứng 

dụng công nghệ trong đời sống; 

- Kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức 

triển khai công việc; 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý 

thống kê, trình bày...; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; 

- Kỹ năng xử lý tình huống, cập nhật 

thông tin kỹ thuật… 

3 01 

Hành 

chính – 

Tổng hợp 

kiêm tổ 

chức nhân 

sự 

V.05.02.07 

Phòng Kế 

hoạch - 

Tổng hợp 

- Xây dựng và tổng hợp chương 

trình, kế hoạch công tác định kỳ, 

lập báo cáo định kỳ và đột xuất 

về thực hiện nhiệm vụ của 

Trung tâm; 

- Tham mưu cho lãnh đạo về công 

tác kế hoạch, thủ tục văn bản hành 

chính; 

- Quản lý công tác tổ chức nhân 

sự; Lưu trữ quản lý hồ sơ, hợp 

đồng lao động theo quy định; 

- Đôn đốc các phòng, viên chức, 

người lao động thực hiện 

nghiêm Quy chế làm việc của 

Trung tâm; 

- Tham mưu công tác đào tạo 

nhân lực, thi đua, khen thưởng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công của lãnh đạo. 

 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

các chuyên ngành: Luật, hành 

chính, kinh tế, sinh học, kỹ thuật, 

tin học,… 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương 

đương chứng chỉ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BGDĐT (hoặc 

tương đương chứng chỉ A) trở lên; 

- Có 01 năm kinh nghiệm lĩnh vực 

có liên quan. 

 

- Hiểu về công tác tổ chức, quản trị 

nhân sự, văn bản pháp quy nhà nước;  

- Có khả năng làm việc độc lập, trách 

nhiệm cao với nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng tổng hợp, truyền đạt và 

thu thập thông tin, xử lý tình huống; 

- Nắm bắt nhanh quy trình, quy chế 

làm việc, quy trình, thủ tục tuyển 

dụng, nâng lương, khen thưởng; 

- Lên kế hoạch, theo dõi, giám sát, tổ 

chức sắp xếp công việc hợp lý; 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và 

tổ chức triển khai công việc; 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình 

bày, truyền đạt thông tin; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; 

- Kỹ năng xử lý tình huống, theo dõi 

đánh giá. 

 

. 



II Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 vị trí, 01 chỉ tiêu 

1 01 Kế toán 06.031 

Phòng 

Hành 

chính – 

Tổng hợp 

- Thực hiện các chế độ, chính 

sách tài chính, kế toán, thống kê, 

công tác quản lý thu chi tài 

chính của cơ quan, thực hiện 

thanh toán tiền lương và các chế 

độ khác cho công chức, nhân 

viên theo phê duyệt của Giám 

đốc; 

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo 

thuế theo quy định chế độ tài 

chính hiện hành của Nhà nước; 

- Xây dựng, soạn thảo các văn 

bản có liên quan đến công tác tài 

chính, kế toán, các quy định về 

quản lý chi tiêu tài chính …; 

- Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế 

toán và cung cấp thông tin, số 

liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, 

trung thực, minh bạch cho tổ 

chức cá nhân theo quy định của 

pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công của lãnh đạo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

các chuyên ngành: Kế toán, tài 

chính, kinh tế, … 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương 

đương chứng chỉ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BGDĐT (hoặc 

tương đương chứng chỉ A) trở lên; 

- Có 03 năm kinh nghiệm lĩnh vực 

có liên quan. 

 

- Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức triển 

khai công việc; 

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, 

tổng hợp, trình bày, báo cáo trước đám 

đông...; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản..; 

- Kỹ năng thích ứng linh hoạt đáp ứng 

sự thay đổi đột ngột trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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