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STT Vị trí cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu về trình độ Chỉ tiêu 

cần tuyển 

I. Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN: 05 

1 Viên chức 

hành chính 

 

(Chức danh nghề 

nghiệp: Chuyên 

viên hoặc tương 

đương; Mã số: 

01003) 

 

- Thực hiện các công tác về quản lý tổ chức 

bộ máy và quản lý nhân lực, quản lý kế 

hoạch-tài chính, 

- Thực hiện xây dựng kế hoạch công tác của 

đơn vị, các chế độ, chính sách,… 

- Thực hiện và báo cáo hoạt động, chương 

trình công tác của đơn vị. Xây dựng thực 

hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN/ISO 9001 của đơn vị, 

công tác thủ quỹ theo đúng quy định 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nhóm ngành:  Kinh tế, Công nghệ 

thông tin, Quản lý Hành chính Nhà nước, Luật, Văn thư-Lưu trữ, 

Quản trị văn phòng 

- Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Tin học: 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-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 

viên (sẽ được đào tạo sau khi tuyển dụng) 
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2 Viên chức 

hoạt động thông 

tin, thống kê và 

thư viện KH&CN 

 

(Chức danh nghề 

nghiệp: Kỹ sư 

(hạng III); Mã số 

V.05.02.07) 

- Phát triển nguồn tin KH&CN: thu thập, xử 

lý, biện soạn tin/bài bổ sung kho dữ liệu về 

KH&CN; thư viện điện tử,… 

- Tham mưu phổ biến thông tin KH&CN 

thông tin thống kê khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo; cấp thông tin tiến bộ 

KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các 

xã nông thôn…; tham gia triển lãm thành tựu 

KH&CN; hoạt động dịch vụ thông tin 

KH&CN. 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nhóm ngành: Báo chí, Thống kê, 

Ngữ văn, Văn học, Quản lý Khoa học và công nghệ, Thông tin - thư 

viện, Công nghệ thông tin. 

- Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Tin học: 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-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

04 



STT Vị trí cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu về trình độ Chỉ tiêu 

cần tuyển 

cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ; 

phổ biến, công bố kết quả thống kê KH&CN 

của địa phương; tổ chức thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương theo quy định… 

- Quản lý, phát triển công tác thư viện, thư 

viện điện tử, thư viện số; bổ sung (mua) sách, 

báo, tài liệu, cơ sở dữ liệu về khoa học và 

công nghệ, tham gia Liên hợp thư viện Việt 

Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ; 

thực hiện phục vụ bạn đọc trong và ngoài 

tỉnh… 

 - Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (sẽ được đào tạo sau khi tuyển 

dụng). 

II. Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ: 05 

1 Viên chức 

nghiên cứu chế 

biến, bảo quản 

 

(Chức danh nghề 

nghiệp: Kỹ sư 

(hạng III); Mã số 

V.05.02.07) 

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nghiên 

cứu cấp tỉnh và cơ sở về bảo quản chế biến. 

- Thực hiện quản lý, vận hành thiết bị phòng 

chế biến. Đề xuất các nghiên cứu thăm dò 

trong lĩnh vực phục trách. 

- Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới thuộc lĩnh 

vực chế biến, bảo quản. Phát triển các sản 

phẩm thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nhóm ngành: Công nghệ thực 

phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công 

nghệ sinh học. 

- Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Tin học: 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-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (sẽ được đào tạo sau khi tuyển 

dụng). 
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2 Viên chức 

tư vấn dịch vụ khoa 

học và công nghệ 

 

(Chức danh nghề 

nghiệp: Kỹ sư (hạng 

- Cung cấp các kiến thức về khoa học và 

công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho 

người dân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng; tập huấn chuyển giao các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nhóm ngành: Kinh tế, Môi 

trường, Nông nghiệp, Công nghệ, Phát triển nông thôn, Quản lý công 

nghiệp, Hoá học. 

- Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
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STT Vị trí cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu về trình độ Chỉ tiêu 

cần tuyển 

III); Mã số 

V.05.02.07) 

chức các cuộc tham quan các mô hình ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và 

ngoài tỉnh 

- Thực hiện các hoạt đông hỗ trợ tư vấn xây 

dựng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng; Tư vấn chứng 

nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia,… 

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, giao 

dịch với khách hàng trong việc tiêu thụ sản 

phẩm của đơn vị. 

- Thực hiện quan trắc môi trường, lấy mẫu 

ngoài hiện trường. 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Tin học: 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-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (sẽ được đào tạo sau khi tuyển 

dụng). 

3 Viên chức 

kiểm định, hiệu 

chuẩn, phân tích 

kiểm nghiệm  

 

(Chức danh nghề 

nghiệp: Kỹ sư 

(hạng III); Mã số 

V.05.02.07) 

 

- Trực tiếp thực hiện  phân tích mẫu thuộc 

các lĩnh vực: môi trường, hóa, lý, vi sinh,… 

- Quản lý  theo dõi hoạt động của thiết bị, 

dụng cụ, hóa chất,…phục vụ công tác phân 

tích, kiểm nghiệm. 

- Thực hiện Quản lý và vận hành thiết bị 

phân tích kiểm nghiệm theo hệ thống 

ISO/IEC 17025. 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nhóm ngành: Hoá học, Công 

nghệ kỹ thuật hóa học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi 

trường. 

- Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Tin học: 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-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (sẽ được đào tạo sau khi tuyển 

dụng). 
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