
Phụ lục I 

BẢNG THỐNG KÊ BNHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ 

NĂM HỌC 2020-2021 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SGDĐT ngày        tháng       năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Số 
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Đơn vị tuyển dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 
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trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

I VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO  

1  Trường THPT Ông Ích Khiêm 1 Thư 

viện 

Thư viện 

viên 

hạng III 

V.10.02.06 - Vận hành hoạt động thư 

viện trường; phân loại, sắp 

xếp phích mô tả, tài liệu; 

kiểm kê, thanh lọc, triển 

lãm, giới thiệu tài liệu. 

- Tham gia các đề tài, đề án, 

nghiên cứu khoa học về 

lĩnh vực thư viện 

- Tốt nghiệp đại học về chuyên 

ngành thư viện hoặc chuyên ngành 

khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp 

đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

2  Trường THPT Sơn Trà 1 

3  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 1 

4  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 

5  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 1 

6  Trường THPT Hòa Vang 1 Thư 

viện 

Thư viện 

viên 

hạng IV 

V.10.02.07 Vận hành hoạt động thư 

viện trường; phân loại, sắp 

xếp phích mô tả, tài liệu; 

kiểm kê, thanh lọc, triển 

lãm, giới thiệu tài liệu. 

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao 

đẳng về chuyên ngành thư viện 

hoặc chuyên ngành khác có liên 

quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp 

hoặc cao đẳng chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền cấp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

7  Trường THPT Phan Thành Tài 1 

8  Trường THPT Liên Chiểu 1 
9  Trường THPT Cẩm Lệ 1 

10  Trường THPT Nguyễn Hiền 1 

11  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 1 

12  Trường THPT Thái Phiên 1 Nhân 

viên 

V.07.07.20 - Theo dõi, quản lý, bảo 

quản, sử dụng, xây dựng kế 

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành Công nghệ thiết bị 
 

13  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 1 
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Số 

TT 
Đơn vị tuyển dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

14  Trường THPT Tôn Thất Tùng 1 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

 

thiết bị, 

thí 

nghiệm 

hoạch mua sắm, trang bị, 

sửa chữa, thanh lý, tiêu hủy 

thiết bị; 

- Chuẩn bị và hỗ trợ dạy 

học thực hành, thí nghiệm. 

trường học (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm 

thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học) trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

15  Trường THPT Thanh Khê 1 

16  Trường THPT Cẩm Lệ 1 

17  Trường THPT Liên Chiểu 1 

18  Trường THPT Võ Chí Công 1 

19  Trường THPT Sơn Trà 1 

20  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 1 

21  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 3 

22  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 1 

23  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 2 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

hạng III 

V.11.06.14 Tham gia duy trì, bảo hành, 

bảo dưỡng các mạng thông 

tin, mạng máy tính, vận 

hành hệ thống mạng, máy 

tính tại đơn vị; khắc phục 

các sự cố. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học các 

ngành đúng hoặc các ngành gần 

đào tạo về công nghệ thông tin trở 

lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2. 

 

24  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 1 

25  Trường THPT Trần Phú 1 Công 

nghệ 

thông 

tin 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

hạng IV 

V.11.06.15 Tham gia duy trì, bảo hành, 

bảo dưỡng các mạng thông 

tin, mạng máy tính, vận 

hành hệ thống mạng, máy 

tính tại đơn vị; khắc phục 

các sự cố. 

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở 

lên các ngành đúng hoặc các 

ngành gần đào tạo về công nghệ 

thông tin; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1. 
 

26  Trường THPT Hòa Vang 1 

27  Trường THPT Ông Ích Khiêm 1 

28  Trường THPT Thái Phiên 1 

29  Trường THPT Nguyễn Trãi 1 

30  Trường THPT Thanh Khê 1 

31  Trường THPT Cẩm Lệ 1 

32  Trường THPT Sơn Trà 1 

33  Trường Chuyên biệt Tương Lai 1 

34  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 1 

35  Trường THPT Trần Phú 1 Văn thư Văn thư 02.007 - Tham gia phục vụ việc 

triển khai, thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, 

hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác văn thư; 

- Quản lý lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu 

tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ 

văn thư; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 

 

36  Trường THPT Hòa Vang 1 

37  Trường THPT Ngũ Hành Sơn 1 

38  Trường THPT Nguyễn Trãi 1 

39  Trường THPT Phan Thành Tài 1 

40  Trường THPT Liên Chiểu 1 

41  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 1 
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Số 

TT 
Đơn vị tuyển dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

42  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng 
1 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

43  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 1 

44  Trường THPT Phan Châu Trinh 1 Văn thư Văn thư 

trung 

cấp 

02.008 - Tham gia phục vụ việc 

triển khai, thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, 

hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác văn thư; 

- Quản lý lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu. 

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, 

nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác 

thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ 

sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

45  Trường THPT Thái Phiên 1 

46  Trường THPT Ngô Quyền 1 

47  Trường THPT Cẩm Lệ 1 

48  Trường THPT Thanh Khê 1 

49  Trường THPT Võ Chí Công 1 

50  Trường THPT Sơn Trà 1 

51  Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 1 

52  Trường Chuyên biệt Tương Lai 1 

53  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 

54  Trường THPT Hòa Vang 1 Y tế Y sĩ 

hạng IV 

V.08.03.07 Tham mưu, đề xuất, tổ 

chức, thực hiện các hoạt 

động quản lý, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe học 

sinh; các hoạt động truyền 

thông, giáo dục sức khỏe. 

- Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung 

cấp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

55  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 1 

56  Trường THPT Tôn Thất Tùng 1 

57  Trường THPT Liên Chiểu 1 

58  Trường THPT Võ Chí Công 1 

59  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 1 

60  Trường Chuyên biệt Tương Lai 1 

61  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng 
1 

62  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 

63  Trường THPT Cẩm Lệ 1 Kế toán Kế toán 

viên 

06.031 Thực hiện việc theo dõi, 

thẩm định, thanh toán, 

quyết toán các khoản kinh 

phí; báo cáo tình hình tài 

chính; kiểm kê tài sản. 

Tự kiểm tra tài chính kế 

toán; phân tích, đánh giá 

tình hình quản lý, sử dụng 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chính; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 

- Có trình độ tin học cơ bản.  

64  Trường THPT Ông Ích Khiêm 1 

65  Trường THPT Thái Phiên 1 

66  Trường THPT Ngô Quyền 1 

67  Trường THPT Phạm Phú Thứ 1 

68  Trường THPT Tôn Thất Tùng 1 

69  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 1 

70  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng 
1 
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Số 

TT 
Đơn vị tuyển dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

71    
tài sản, kinh phí; đề xuất 

biện pháp quản lý tài chính. 

72  Trường THPT Võ Chí Công 1 

Kế toán Kế toán 

viên 

trung 

cấp 

06.032 Thực hiện việc theo dõi, 

thẩm định, thanh toán, 

quyết toán các khoản kinh 

phí; báo cáo tình hình tài 

chính; kiểm kê tài sản; đánh 

giá tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản, kinh phí. 

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 

lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 
 

73  Trường THPT Trần Phú 1 Thủ quỹ Chuyên 

viên 

01.003 - Thực hiện các công việc, 

thủ tục, hồ sơ đối với việc 

thu, chi các khoản kinh phí. 

- Thực hiện công tác tổng 

hợp hành chính tại đơn vị 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc nhóm ngành kinh tế. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 
 

74  Trường THPT Thái Phiên 1 

75  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 

76  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 1 

77  Trường THPT Phan Châu Trinh 1 Hỗ trợ 

giáo dục 

người 

khuyết 

tật 

Nhân 

viên hỗ 

trợ giáo 

dục 

người 

khuyết 

tật (hạng 

IV) 

V.07.06.16 - Xây dựng, phối hợp thực 

hiện chương trình, kế hoạch 

hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật; 

- Hỗ trợ, tư vấn cho giáo 

viên, gia đình và cộng đồng 

về kiến thức, kỹ năng, hoạt 

động chăm sóc, giáo dục. 

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp 

chuyên ngành hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật trở lên; hoặc có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

một trong các ngành: sư phạm, y 

tế, công tác xã hội, tâm lí và có 

chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật theo chương 

trình do Bộ GDĐT ban hành; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

78  Trường THPT Hòa Vang 1 

79  Trường THPT Thái Phiên 1 

80  Trường THPT Tôn Thất Tùng 1 

81  Trường THPT Thanh Khê 1 

82  Trường THPT Cẩm Lệ 1 

83  Trường THPT Liên Chiểu 1 

84  Trường Chuyên biệt Tương Lai 3 

85  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng 
3 

86  Trường Chuyên biệt Tương Lai 1 Giáo vụ Nhân 

viên 

giáo vụ 

V.07.07.21 Quản lý, theo dõi hồ sơ sổ 

sách, tổng hợp kết quả học 

tập, rèn luyện của học sinh; 

chuẩn bị hồ sơ cho việc thi, 

kiểm tra; thực hiện công tác 

tuyển sinh; liên hệ, trao đổi 

và thông tin với gia đình 

học sinh 

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm (hoặc bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành khác phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở 

lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 

87  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng 
1 

88  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 2 
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Số 

TT 
Đơn vị tuyển dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

89  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 4 Đào tạo Chuyên 

viên 

01.003 Thực hiện công tác tư vấn, 

tuyển sinh, xây dựng kế 

hoạch tổ chức giảng dạy, 

bồi dưỡng. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

các nhóm ngành kinh tế, ngoại 

ngữ; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 

 
90  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 2 

91  Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 1 

Đào tạo Cán sự 01.004 - Theo dõi, quản lý tình 

hình các lớp học; 

- Tham mưu tổ chức các 

kỳ thi, kiểm tra, sát hạch. 

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

nhóm ngành quản trị văn phòng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1; 

- Có trình độ tin học cơ bản. 
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