
BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SVHTTDL ngày 10/ 6 /2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Cơ quan, Đơn vị Số lượng 
Chức danh, 

 vị trí việc làm 
Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo  

1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 02 Tuyên truyền viên  17.178 Trung cấp trở lên, ngành Văn hóa 

2 Bảo tàng tỉnh 04 
Hướng dẫn viên văn hóa 

hạng III 
V.10.07.23 

Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Bảo tàng, 

Quản lý văn hóa, Lịch sử, Du lịch 

3 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

02 
Diễn viên thanh nhạc  

(Hạng IV) 
V.10.04.15 

Trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành Nghệ thuật 

biễn diễn và điện ảnh. Trường hợp không đào tạo qua các 

trường chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về 

nghiệp vụ chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật do cơ quan 

có thẩm quyền cấp hoặc người có tài năng, năng khiếu 

đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. 
01 Diễn viên múa (Hạng IV) V.10.04.15 

02 
Nhân viên kỹ thuật âm 

thanh, ánh sáng 
V.05.02.08 

Trung cấp trở lên, một trong các ngành: Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; Công nghệ thông tin 

4 
Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng 

04 
Kỹ thuật chiếu phim, tuyên 

truyền lưu động  
V.05.02.08 

Trung cấp trở lên, một trong các ngành: Công nghệ thông 

tin, Điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 

. 

01 Kế toán viên  06.031 
Đại học trở lên, một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính. 

5 
Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao 
02 

Huấn luyện viên thể dục thể 

thao phong trào và huấn luyện 

viên thi đấu thành tích cao 

(Huấn luyện viên hạng III) 

V.10.01.03 

Đại học trở lên, chuyên ngành Thể dục thể thao hoặc 

trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Thể dục 

thể thao thì phải là vận  động viên cấp 1 trở lên. 


