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BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

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

 

TT 

 

Đơn vị 

Nhu cầu tuyển dụng mới viên chức 

Ghi 

chú 

Số 

lượng 

Vị trí việc 

làm 

Trình độ chuyên môn 
Dự kiến bổ nhiệm ngạch viên 

chức 
Mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Trình độ  Ngành  
Chuyên 

ngành 

Mã số 

ngạch/CD

NN 

 

Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Đoàn NTDT 02                 

1 Đội Múa 01 Diễn viên  

Trung 

cấp trở 

lên 

Nghệ 

thuật 

biểu diễn 

Múa  V.10.04.15 
 Diễn viên hạng 

IV 

Luyện tập các tác phẩm nghệ thuật; tham 

gia biểu diễn nghệ thuật phụ vụ nhiệm vụ 

chính trị và phụ vụ nhân dân theo kế 

hoạch; tham gia hội thi, hội diễn chuyên 

nghiệp khu vực và toàn quốc   

  

2 Đội nhạc 01 Diễn viên  

Trung 

cấp trở 

lên 

Âm nhạc Organ V.10.04.15 

 

 Diễn viên hạng 

IV 

 

Luyện tập các tác phẩm nghệ thuật; tham 

gia biểu diễn nghệ thuật phụ vụ nhiệm vụ 

chính trị và phụ vụ nhân dân theo kế 

hoạch; tham gia hội thi, hội diễn chuyên 

nghiệp khu vực và toàn quốc     
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II 
Trung tâm 

HL&TĐTDTT 
05               

  

1 Phòng Nghiệp vụ  

01 HLV Đại học HLV 
Võ 

Taekwondo 
V10.01.03 

HLV hạng III trở 

lên 
Huấn luyện viên VõTaekwondo  

  

01 HLV Đại học GDTC Điền kinh V10.01.03 
HLV hạng III trở 

lên 
Huấn luyện viên Điền kinh 

  

01 HLV Đại học HLV Võ Kickbo 

xing 

V10.01.03 
HLV hạng III trở 

lên 
Huấn luyện viên Võ Kickboxing 

  

01 HLV Đại học 
 Võ 

Muay 
 Võ Muay V10.01.03 

HLV hạng III trở 

lên 

 

Huấn luyện viên Võ Muay   

01 HLV Đại học HLV Bắn cung V10.01.03 
HLV hạng III trở 

lên 
 Huấn luyện viên Bắn cung 

  

III 
Trung tâm Văn 

hóa 
02               

  

1 
Đội Tuyên 

truyền lưu động 
01 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Đại học 
Thanh 

nhạc 
Ca V.10.07.23  HDVVH hạng III 

Tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở; 

Tham gia liên hoan tuyên truyền lưu 

động toàn quốc; Hướng dẫn nghiệp vụ 

tuyên truyền lưu động .   

2 

Phòng Nghệ 

thuật, Cổ động, 

Triển lãm 

01 

Nghệ thuật, 

Cổ động, 

Triển lãm 

Đại học Âm nhạc Organ V.10.06.20 PPV hạng III 

Tham gia xây dựng kế hoạch, chương 

trình, nội dung, tổ chức và hướng dẫn 

hoạt động  văn hóa, văn nghệ tại cơ sở 
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IV Bảo tàng tỉnh 02                 

1 

Phòng Hành 

chính - Trưng 

bày, sưu tầm 

01 
Hoạt động 

bảo tàng 

Đại học 

trở lên 

Bảo tàng 

học 
Bảo tàng học V.10.05.17 

Di sản viên hạng 

III 

Tổ chức giới thiệu, trưng bày, nghiên 

cứu khoa học, các hoạt động giáo dục 

của bảo tàng   

01 
Hoạt động 

bảo tàng 

Đại học 

trở lên 
Lịch sử 

Văn hóa học 

hoặc Nhân 

học 

V.10.05.17 
Di sản viên hạng 

III 

Tổ chức giới thiệu, nghiên cứu, sưu tầm, 

tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa vật 

thể và phi vật thể   

Tổng cộng 11                 

 

(Ấn định biểu nhu cầu tuyển dụng này có 11 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thuộc 04 đơn vị) 

 

 


