
Chức danh nghề 
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Mã số chức 
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TỔNG CỘNG 27

A 11

Phóng viên 
Phóng viên

 hạng III
V.11.02.06 2

Đại học Chuyên ngành Báo chí trở lên. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì 

phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần 

trở lên

Bậc 2 Cơ bản

Huấn luyện viên thể dục thể thao
Huấn luyện viên hạng 

III
V.10.01.03 1 Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Bậc 2 Cơ bản

Hướng dẫn viên văn hóa, văn 

nghệ và thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn viên văn 

hóa hạng III
V.10.07.23 1 Đại học Quản lý văn hoá Bậc 2 Cơ bản

Phụ trách kỹ thuật điện, âm 

thanh, ánh sáng
Kỹ sư hạng III V.05.02.07 1 Đại học Điện tử - Viễn thông Bậc 2 Cơ bản

An toàn thông tin 

mạng hạng III
V.11.05.11 2 Đại học Công nghệ thông tin Bậc 2

Quản trị viên hệ 

thống hạng III
V.11.06.14 3 Đại học Công nghệ thông tin Bậc 2

Phụ lục

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO,
VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP KHÁC THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      /   /2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (tối thiểu) của vị trí việc làm tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụngĐơn vị tuyển dụngTT

Quản lý công nghệ thông tin

Trung tâm Văn hoá - Thông tin -

Thể thao
1



2
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Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (tối thiểu) của vị trí việc làm tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụngĐơn vị tuyển dụngTT

Nhân viên kế toán kiêm văn thư - 

lưu trữ
Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán Bậc 2 Cơ bản

B 14  

Kỹ thuật lâm sinh
Quản lý bảo vệ rừng 

viên
V.03.10.29 1 Đại học Kinh tế nông nghiệp Bậc 2 Cơ bản

Quản lý, bảo vệ rừng chuyên 

trách

Quản lý bảo vệ rừng 

viên
V.03.10.29 1 Đại học Quản lý tài nguyên rừng Bậc 2 Cơ bản

Chuyên viên 01.003 3
Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân 

dụng
Bậc 2 Cơ bản

Chuyên viên 01.003 1 Đại học  Kỹ thuật điện, điện tử Bậc 2 Cơ bản

Quản lý trật tự đô thị Chuyên viên 01.003 2 Đại học Quản lý đô thị Bậc 2 Cơ bản

Nhân viên Kế hoạch tổng hợp Chuyên viên 01.003 1 Đại học Quản trị kinh doanh Bậc 2 Cơ bản

Quản lý công tác pháp chế Chuyên viên 01.003 1 Đại học Luật Hành chính Bậc 2 Cơ bản

Nhân viên kế toán Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán Bậc 2 Cơ bản

Theo dõi nông thôn mới Chuyên viên 01.003 1 Đại học Quản trị kinh doanh hoặc phát triển nông thôn Bậc 2 Cơ bản

Chăn nuôi và thú y; phòng chống 

dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

soát vệ sinh thú y

Chẩn đoán viên bệnh 

động vật hạng III
V.03.04.11 1 Đại học Chăn nuôi - Thú y Bậc 2 Cơ bản

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp3

Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc 

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

2

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP KHÁC

Ban Quản lý Rừng phòng hộ1
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nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 
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Trình độ chuyên môn
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(1) (2) (3) (2) (4) (5) (6) (7)

Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (tối thiểu) của vị trí việc làm tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụngĐơn vị tuyển dụngTT

Quản lý khai thác công trình thủy 

lợi, hồ đập
Kỹ sư hạng III V.05.02.07 1

Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình thủy hoặc kỹ thuật 

xây dựng
Bậc 2 Cơ bản

C 2

Giáo viên dạy nghề làm vườn

Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp lý 

thuyết hạng III

V.09.02.07 1

Đại học Nông học hoặt trồng trọt. Có chứng chỉ sư 

phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên 

trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên 

Bậc 2 Cơ bản

Văn thư - Lưu trữ Lưu trữ viên hạng III V.01.02.02 1 Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ Bậc 2 Cơ bản

1
Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN


