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Phụ lục 2 
Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 36 -KH/TU, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa) 
----- 

 

TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

I NGẠCH CÔNG CHỨC 50  

1 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

(01 chỉ tiêu) 

Tuyên truyền 
công tác 

tuyên truyền 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học trở lên 

thuộc nhóm ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

2 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

(01 chỉ tiêu) 

Bảo vệ chính 

trị nội bộ 

Bảo vệ chính 

trị nội bộ 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc nhóm ngành Luật  

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Lý lịch rõ ràng, đảm bảo 

tiêu chuẩn chính trị theo 

Quy định số 126-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị 

3 

Ban Nội 

chính Tỉnh 

ủy 

(02 chỉ tiêu) 

Công tác 

phòng, chống 

tham nhũng 

Phòng, 

chống tham 

nhũng 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Luật 

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Công tác nội 
chính, cải cách 

tư pháp 

nội chính, 
cải cách tư 

pháp 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp đại học nhóm 
ngành Luật 

Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

Kế toán văn 
phòng cấp ủy 

Kế toán 01 Cán sự 01.004 
Tốt nghiệp Cao đẳng 

ngành Kế toán 

- Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng.  

Công tác tổ 
chức xây dựng 

đảng 

Tổ chức - 
cán bộ 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành khoa học chính trị; 
ngành xã hội học, Báo chí, 
Luật 

Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

Công tác Đoàn 
thanh niên 

Công tác 
đoàn, thanh 

niên 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành du lịch 

- Là Đoàn viên thanh niên. 

- Là Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

4 

Đảng ủy 

Khối các cơ 

quan tỉnh 

(04 chỉ tiêu) 

công tác Văn 
phòng Đảng 

ủy Khối 

công tác 

văn phòng 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành khoa học chính trị; 
ngành xã hội học, báo chí, 
luật 

Là Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Kế toán 

tổng hợp 

(Làm việc tại 
Công đoàn các 

Khu Công 
nghiệp - Khu 
Kinh tế tỉnh) 

Kế toán 

tổng hợp 
01 

Chuyên 
viên 

 

01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành Tài chính - Ngân 
hàng 

Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

5 

 

 

 

 

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh 

(02 chỉ tiêu) 

Kế toán tổng 
hợp theo dõi 

Công đoàn cơ 
sở (Làm việc 
tại Liên đoàn 

Lao động tỉnh) 

Kế toán 

tổng hợp 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành Tài chính - Ngân 
hàng 

Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

Chuyên viên 
Công nghệ 
thông tin 

Công nghệ 
thông tin 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học nhóm 
ngành Công nghệ thông tin; 
tin học 

- Tuổi đời không quá 29 
tuổi. 

- Là đoàn viên Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

6 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí 

Minh tỉnh 

(09 chỉ tiêu) 

Công tác tuyên 
truyền Đoàn 
thanh niên 

 

Công tác 
tuyên truyền  

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành khoa học chính trị 

- Tuổi đời không quá 29 
tuổi. 

- Là đoàn viên Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh 

- Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Công tác tổ 

chức, phát 

triển nguồn 

nhân lực 

 

Công tác tổ 

chức, phát 

triển nguồn 

nhân lực 

 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 

ngành Luật 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Phong trào 

Đoàn - Hội 

Liên hiệp 

thanh niên 

 

Công tác 

Đoàn - Hội 
02 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học thuộc 

nhóm ngành khoa học tự 

nhiên, sinh học ứng dụng 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác Đoàn 

- Hội Sinh 

viên 

Công tác 

Đoàn - Hội 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học thuộc 

nhóm ngành: kế toán, tài 

chính, kinh tế 

 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác quốc 

tế - thanh thiếu 

nhi 

hợp tác quốc 

tế - thanh 

thiếu nhi 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Chuyên viên 

kế toán 
Kế toán 01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học ngành Kế 

toán 

 

 - Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Tổng hợp, 

công tác đoàn 

thanh niên 

Tổng hợp, 

công tác 

đoàn thanh 

niên 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 

ngành xã hội học, khoa học 

chính trị 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi; là đoàn viên Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

7 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

(01 chỉ tiêu) 

Ban Gia đình, 

xã hội - Kinh 

tế  

gia đình, xã 

hội - kinh tế 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

quản trị, kinh doanh 

- Là Nữ. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

8 

Thành ủy 

Nha Trang 

(06 chỉ tiêu) 

công tác chính 

sách cán bộ 

(Ban Tổ chức 

Thành ủy) 

chính sách, 

cán bộ  
01 

Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đảm bảo 

tiêu chuẩn chính trị theo 

Quy định số 126-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

công tác 

dân vận  

(Ban Dân vận 
Thành ủy) 

công tác 

dân vận  
01 

Chuyên 
viên 

01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

Công nghệ 
thông tin  

(Văn phòng 
Thành ủy) 

công nghệ 
thông tin 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành Công nghệ thông tin, 
tin học 

- Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

Chuyên viên 
quản lý tín 
dụng các 

nguồn vốn 
(Hội Phụ nữ 
thành phố) 

quản lý 
nguồn vốn, 

tín dụng 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp Đại học nhóm 
ngành Tài chính, kế toán... 

Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác 

tổng hợp  

(Liên đoàn 
Lao động 
thành phố) 

Công tác 
tổng hợp 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác tổng 
hợp 

(Cơ quan 
UBMTTQ VN 
TP. Nha Trang) 

Công tác 
tổng hợp 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng.  
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

công tác tổng 

hợp, văn phòng 

(Văn phòng 

Thành ủy 

tổng hợp, 

văn phòng 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học  

- Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

công tác Đoàn 

- thanh niên 

(Thành Đoàn) 

công tác 

Đoàn - thanh 

niên 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng.  

- Độ tuổi: không quá 29 

tuổi. 

9 

Thành ủy 

Cam Ranh 

(03 chỉ tiêu) 

Công tác 

dân vận 

(Ban Dân vận 

Thành ủy) 

Công tác dân 

vận 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

Công tác 

tổng hợp 

(Văn phòng 

Thị ủy) 

Công tác 

tổng hợp 
01 

Chuyên  

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

Luật, Kinh tế luật   

- Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

10 

Thị ủy Ninh 

Hòa 

(05 chỉ tiêu) 

công tác tổng 

hợp (cơ quan 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thị 

xã Ninh Hòa) 

công tác 

tổng hợp  
01 

Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng.  
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

công tác 

công đoàn  

(Cơ quan Liên  

đoàn Lao động 

thị xã) 

công tác 

công đoàn 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học 

Chuyên ngành Tài chính, Kế 

toán, Luật, Hành chính 

Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng.  

công tác đoàn, 

văn phòng 

(Thị đoàn 

Ninh Hòa) 

công tác 

đoàn, văn 

phòng 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Là đoàn viên Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi. 

công tác kiểm 

tra, dạy nghề, 

kinh tế - xã hội 

(Hội Nông dân 

thị xã) 

công tác 

kiểm tra, dạy 

nghề, kinh tế 

- xã hội 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học chuyên 

ngành xã hội học, Nông lâm, 

Luật, Công nghệ thông tin. 

Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Kế toán 

(Văn phòng 

Huyện ủy) 

Kế toán 01 Kế toán 06.031 
Tốt nghiệp Đại học ngành  

Kế toán 

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 
11 

Huyện ủy 

Diên Khánh 

(02 chỉ tiêu) 
Văn thư 

(Văn phòng 

Huyện ủy) 

Công tác 

Văn thư 
01 Cán sự 01.004 

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành 

Quản trị văn phòng 

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Tổ chức Đảng 

- Đảng viên 

Công tác tổ 

chức xây 

dựng đảng 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam  hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

Công tác 

mặt trận 

công tác 

mặt trận 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

Kế toán 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

công tác Hội 

phụ nữ 

công tác Hội 

phụ nữ 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học  

Hành chính 

- Giới tính: Nữ. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

công tác Công 

đoàn (Cơ quan 

Liên đoàn Lao 

động huyện) 

công tác 

công đoàn 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành Xã hội học 

 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

12 

Huyện ủy 

Vạn Ninh 

(05 chỉ tiêu) 

Công tác Đoàn 

thanh niên 

 

Công tác 

Đoàn thanh 

niên  

01 
Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học 

- Tuổi đời không quá 29 

tuổi. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 



 21 

TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

Công tác 

Văn phòng 

công tác 
tổng hợp, 
văn phòng 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 
Quản lý nhà nước 

- Ưu tiên là người dân tộc 
thiểu số. 

- Là đảng viên hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 

13 

Huyện ủy 

Khánh Sơn 

(02 chỉ tiêu) 
 

Văn phòng  

(cơ quan 
Huyện Đoàn) 

công tác 

văn phòng 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp Đại học ngành 
Luật 

- Tuổi đời không quá 29 
tuổi. 

- Ưu tiên là người dân tộc 
thiểu số. 

- Có lý lịch chính trị của bản 
thân và gia đình rõ ràng, đủ 
điều kiện kết nạp Đảng. 

công tác 

cán bộ (Ban 
Tổ chức 

Huyện ủy) 

công tác 

cán bộ 
01 

Chuyên 
viên 

01.003 
Tốt nghiệp Đại học ngành 
Quản lý nhà nước 

- Ưu tiên là người dân tộc 
thiểu số. 

- Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch rõ ràng; đảm bảo tiêu 
chuẩn chính trị theo Quy 
định số 126-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị. 

14 

Huyện ủy 

Khánh Vĩnh 

(07 chỉ tiêu) 

Công tác 

tổng hợp 

(Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy) 

 

công tác 
tổng hợp 

01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học 

ngành Quản lý nhà nước 

- Ưu tiên là người dân tộc 
thiểu số 

- Là đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam hoặc có lý 
lịch chính trị của bản thân 
và gia đình rõ ràng, đủ điều 
kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

nghiệp vụ 

kiểm tra, 

giám sát 

(Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy) 

kiểm tra, 

giám sát 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

Luật 

- Là đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoặc có lý 

lịch chính trị của bản thân 

và gia đình rõ ràng, đủ điều 

kiện kết nạp Đảng. 

công tác 

tổng hợp (cơ 

quan Ủy ban 

MTTQVN 

huyện) 

công tác 

tổng hợp 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 Tốt nghiệp Đại học Luật 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

công tác 

văn phòng 

(Hội Nông dân 

huyện) 

công tác 

văn phòng 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

Tài chính - Ngân hàng 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác 

văn phòng 

(Hội Phụ nữ 

huyện) 

Công tác văn 

phòng 
01 

Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học ngành 

Luật 

- Giới tính: Nữ;  

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 

Công tác 

tổng hợp 

(Huyện Đoàn) 

Tổng hợp 01 
Chuyên 

viên 
01.003 

Tốt nghiệp Đại học Công 

nghệ thông tin, tin học. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 
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TT 
Cơ quan 

tuyển dụng 
Vị trí việc làm 

Lĩnh vực 
nghiệp vụ 

chuyên 
ngành 

Chỉ 
tiêu 

Tuyển 
dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

Yêu cầu trình độ chuyên 
môn người cần tuyển 

Yêu cầu đặc thù của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng 

II NGẠCH VIÊN CHỨC 03     

1 

Báo Khánh 

Hòa 

(02 chỉ tiêu) 

Phóng viên Báo chí 02 
Phóng viên 

hạng III 
V.11.02.06 

Tốt nghiệp Đại học nhóm 

ngành Báo chí, Văn học 

- Đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam hoặc có lý lịch 

chính trị của bản thân và gia 

đình rõ ràng, đủ điều kiện 

kết nạp Đảng. 

2 

Huyện ủy 

Khánh Sơn 

(01 chỉ tiêu) 

Giảng viên  

(Trung tâm 

chính trị 

huyện) 

Đào tạo 01 Giảng viên V.07.01.03 
Tốt nghiệp Đại học ngành 

sư phạm Giáo dục Chính trị 

- Ưu tiên là người dân tộc 

thiểu số. 

- Có lý lịch chính trị của bản 

thân và gia đình rõ ràng, đủ 

điều kiện kết nạp Đảng. 
 
 


