
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Vị trí Bảo vệ 

viên bảo vệ 

thực vật

11 II.7.7.1 V.03.01.02 Hạng III
Đại học 

trở lên

Bảo vệ thực vật; 

Trồng trọt; Nông 

học; Khoa học cây 

trồng

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Vị trí Kỹ thuật 

viên bảo vệ 

thực vật

01 II.7.7.2 V.03.01.03 Hạng IV

Trung 

cấp trở 

lên

Bảo vệ thực vật; 

Trồng trọt; Nông 

học; Khoa học cây 

trồng

Bậc 1 tương 

đương chứng 

chỉ A trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2

Trạm Kiểm 

dịch thực vật 

nội địa

Vị trí Giám 

định viên thuốc 

bảo vệ thực vật

02 II.7.7.3 V.03.02.05 Hạng III
Đại học 

trở lên  

Bảo vệ thực vật; 

Sinh học thực 

nghiệm (hướng sinh 

lý thực vật)

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

3
Phòng Trồng 

trọt
03

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SNN ngày       tháng      năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

1

Các Trạm 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực 

vật

Vị trí Hỗ trợ 

công chức 

quản lý trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật

II.7.7.4 V.03.01.02 Hạng III
Đại học 

trở lên

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ  B trở lên

Bảo vệ thực vật; 

Trồng trọt; Nông 

học; Khoa học cây 

trồng

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

4
Phòng Bảo vệ 

thực vật
02

5

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Vị trí Hành 

chính, Tổng 

hợp

01 III.2 01.003 Hạng III
Đại học 

trở lên
Quản lý nhà nước

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 3 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

II

1

Phòng Quản lý 

giống và Kỹ 

thuật chăn 

nuôi

Vị trí Hỗ trợ 

công chức 

quản lý chăn 

nuôi và Thú y

02 II.8.8.1 V.03.04.11 Hạng III
Đại học 

trở lên
Thú y

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

02 Thú y

02
Nuôi trồng thủy sản; 

Bệnh học thủy sản

Vị trí Hỗ trợ 

công chức 

quản lý trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật

II.7.7.4 V.03.01.02 Hạng III
Đại học 

trở lên

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ  B trở lên

Bảo vệ thực vật; 

Trồng trọt; Nông 

học; Khoa học cây 

trồng

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2
Phòng Quản lý 

dịch bệnh

Vị trí Hỗ trợ 

công chức 

quản lý chăn 

nuôi và Thú y

II.8.8.1 V.03.04.11 Hạng III
Đại học 

trở lên

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ  B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

3

Trạm Chẩn 

đoán xét 

nghiệm và 

Điều trị bệnh 

động vật

Vị trí Chẩn 

đoán viên bệnh 

động vật

02 II.8.8.2 V.03.04.11 Hạng III
Đại học 

trở lên
Thú y

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

4

Trạm Kiểm 

dịch động vật 

Hảo Sơn

Vị trí Hỗ trợ 

kiểm dịch động 

vật

01 II.8.8.3 V.03.04.11 Hạng III
Đại học 

trở lên
Thú y

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

04
Chăn nuôi; Thú y; 

Chăn nuôi và Thú y

01
Nuôi trồng thủy sản; 

Bệnh học thủy sản

6

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Vị trí Thủ quỹ 01 III.5 01.005 Hạng IV

Trung 

cấp trở 

lên

Kế toán Không yêu cầu
Không yêu 

cầu

III

Hạng III
Đại học 

trở lên
5

Trạm Chăn 

nuôi và Thú y 

các huyện, thị 

xã, thành phố

Vị trí Quản lý 

chăn nuôi và 

Thú y

II.8.8.4 V.03.04.11

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Chi cục Thủy sản 
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1

Phòng Khai 

thác và Phát 

triển nguồn lợi 

thủy sản

Vị trí hỗ trợ 

công tác kiểm 

tra, kiểm soát 

hoạt động nghề 

cá về chống 

khai thác IUU

08  II.9.1 V.05.02.07 Hạng III

Đại học 

trở lên

Khai thác thủy sản; 

quản lý thủy sản; 

chế biến thủy sản; 

công nghệ thực 

phẩm.

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Vị trí hỗ trợ 

công tác quản 

lý môi trường 

trong nuôi 

trồng thủy sản 

về chống khai 

thác IUU

02 II.9.2 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Nuôi trồng thủy sản; 

Quản lý môi trường 

và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ 

thuật môi trường; 

Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy 

sản; Công nghệ sinh 

học.

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Vị trí hỗ trợ 

trong công tác 

thực hiện một 

số nhiệm vụ 

trong quản lý 

nuôi trồng thủy 

sản về chống 

khai thác IUU

02 II.9.3 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Nuôi trồng thủy sản; 

Quản lý môi trường 

và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ 

thuật môi trường; 

Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy 

sản; Công nghệ sinh 

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2
Phòng Nuôi 

trồng thủy sản
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

3
Phòng Thanh 

tra, Pháp chế
Vị trí Thủy thủ 06 III.7 V.05.02.08 Hạng IV

Trung 

cấp

trở lên 

Kỹ thuật khai thác 

thủy sản; Kỹ thuật 

tàu thủy; Cơ khí; 

Điều khiển tàu biển; 

Vận hành khai thác 

máy tàu thủy; Cơ 

điện tử

Bậc 1  tương 

đương chứng 

chỉ A trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

IV

Vị trí Khuyến 

nông trồng trọt
03 II.1.1.1 V.03.09.26 Hạng III

Đại học 

trở lên

Khoa học cây trồng; 

Nông học; Trồng 

trọt; Bảo vệ thực 

vật.

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Khuyến 

nông chăn nuôi 

gia súc, gia 

cầm

02 II.1.1.3 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên

Chăn nuôi; Thú y; 

Chăn nuôi -Thú y

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Phòng Khuyến 

nông
1

Trung tâm Khuyến nông
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí Khuyến 

ngư nuôi trồng 

thủy sản

03 II.1.1.5 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên
Nuôi trồng thủy sản

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Khuyến 

ngư khai thác 

thủy sản

01 II.1.1.6 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên

Khai thác thủy sản; 

Khai thác hàng hải 

thủy sản; Quản lý 

thủy sản

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Khuyến 

ngư chế biến, 

bảo quản thủy 

sản

01 II.1.1.7 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên 

Công nghệ chế biến 

thủy sản; Công nghệ 

chế biến thực phẩm

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Khuyến 

nông chăn nuôi 

gia súc, gia 

cầm

01 II.1.1.3 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên

Chăn nuôi; Thú y; 

Chăn nuôi và Thú y

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

2
Phòng Khuyến 

ngư

3
Phòng Thông 

tin, Đào tạo
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TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí Khuyến 

nông bảo quản, 

chế biến nông 

lâm sản

01 II.1.1.4 V.03.09.26 Hạng III
Đại học 

trở lên

Bảo quản chế biến 

nông sản thực phẩm

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Đào tạo, 

tập huấn
01 II.1.1.9 V.03.09.26 Hạng III

Đại học 

trở lên

Trồng trọt; Sư phạm 

Kỹ thuật nông 

nghiệp

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Vị trí Phát triển 

nông thôn
01 II.1.1.10 V.03.09.26 Hạng III

Đại học 

trở lên

Kinh tế nông 

nghiệp; Phát triển 

nông thôn

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

4

Trạm Khuyến 

nông (thị xã 

Đông Hòa; 

các huyện: 

Sơn Hòa, Tây 

Hòa, Sông 

Hinh, Phú 

Hòa)

Vị trí Khuyến 

nông trồng trọt
05 II.1.1.1 V.03.09.26 Hạng III

Đại học 

trở lên 

 Nông học; Trồng 

trọt; Bảo vệ thực 

vật.

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

3
Phòng Thông 

tin, Đào tạo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

5

Trạm Khuyến 

nông (thị xã 

Đông Hòa, 

Sông Cầu)

Vị trí Khuyến 

ngư nuôi trồng 

thủy sản

02 II.1.1.5 V.03.09.26. Hạng III
Đại học 

trở lên
Nuôi trồng thủy sản

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

6

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Vị trí Phụ trách 

kế toán
01 III.1 06.031 Hạng III

Đại học 

trở lên
Kế toán; Tài chính

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

V

1

Phòng Kế 

hoạch, Kỹ 

thuật, Truyền 

thông

Vị trí Kỹ thuật 01 II.2.2.2 V.05.02.07 Hạng III 
Đại học 

trở lên

Kỹ thuật xây dựng; 

Cấp thoát nước

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

2
Trạm cấp 

nước sinh hoạt
Vị trí Kỹ thuật 01 II.2.2.2 V.05.02.07 Hạng III

Đại học 

trở lên

Kỹ thuật xây dựng; 

Cấp thoát nước

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

3

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Vị trí Phụ trách 

kế toán
01 III.1 06.031 Hạng III 

Đại học 

trở lên

Kế toán; Tài chính-

Ngân hàng 

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

VI

Vị trí Kỹ thuật 

Giống lâm 

nghiệp

01 II.3.3.2 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Lâm sinh;

 Lâm nghiệp

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)
1

Phòng Kỹ 

thuật dịch vụ

Trung tâm Giống nông nghiệp
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí Dịch vụ 

tiêu thụ sản 

phẩm 

01 II.3.3.6 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên
 Kinh tế Luật 

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2
Trạm Giống 

thủy sản 

Vị trí Kỹ thuật 

Giống thủy sản 
01 II.3.3.5 V.05.02.07 Hạng III

Đại học 

trở lên

Nuôi trồng thủy sản; 

Quản lý môi trường 

và nguồn lợi thủy 

sản

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

3
Trạm Giống 

nông nghiệp
Vị trí Kỹ thuật 01 II.3.3.1 V.05.02.07 Hạng III

Đại học 

trở lên

Nông học; Khoa học 

cây trồng

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

1
Phòng Kỹ 

thuật dịch vụ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

4
Tram Giống 

vật nuôi

Vị trí kỹ thuật 

giống vật nuôi
01 II.3.3.3 V.05.02.07 Hạng III

Đại học 

trở lên

Chăn nuôi; Thú y; 

Chăn nuôi-Thú y 

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

VII

 Vị trí Phụ 

trách kế toán 
01  III.1 06.031 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

 Kế toán; Tài chính  

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

 Vị trí Văn thư  01  III.3  02.007 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

 Văn thư, nếu tốt 

nghiệp chuyên 

ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư 

do cơ sở đào tạo có 

thẩm quyền cấp 

Không yêu cầu 
Không yêu 

cầu

1

 Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

2

 Phòng Kế 

hoạch, Kỹ 

thuật 

 Vị trí Kỹ thuật 01 II.5.5.1 V.03.10.29 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

 Lâm học; Lâm 

nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên 

rừng 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

02 II.5.5.2 V.03.10.29 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

 Lâm học; Lâm 

nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên 

rừng; Quản lý đất 

đai. 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

02 II.5.5.2 V.03.10.30 Hạng IV

 Trung 

cấp trở 

lên 

Lâm sinh; Lâm 

nghiệp; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản 

lý đất đai.

Không yêu cầu

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

VII

I

3
 Trạm Quản lý 

bảo vệ rừng 

 Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1

Phòng Kế 

hoạch-Kỹ 

thuật

Vị trí 

Kỹ thuật
01 II.5.5.1 V.03.10.29 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

 Lâm học; Lâm 

nghiệp; Lâm sinh, 

Quản lý tài nguyên 

rừng 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam hoặc sử 

dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số  

đối với viên 

chức công tác ở 

vùng dân tộc 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

07 II.5.5.2 V.03.10.29 Hạng III

 Đại 

học trở 

lên 

  Lâm học; Lâm 

nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên 

rừng; Quản lý đất 

đai; Nông học; Kinh 

tế nông nghiệp; 

Luật. 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam hoặc sử 

dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số  

đối với viên 

chức công tác ở 

vùng dân tộc 

thiểu số

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

2

Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng 

Vị trí 

Quản lý bảo vệ 

rừng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

03 II.5.5.2 V.03.10.30 Hạng IV

Trung 

cấp trở 

lên

  Lâm nghiệp; Lâm 

sinh; Luật 
Không yêu cầu 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

IX

Vị trí Phụ trách 

kế toán
01 III.1 06.031 Hạng III

Đại học 

trở lên
Kế toán; Tài chính 

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2

Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng 

1

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa

Vị trí 

Quản lý bảo vệ 

rừng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

 Vị trí Văn thư 01 III.3  02.007 Hạng III
Đại học 

trở lên

 Văn thư, nếu tốt 

nghiệp chuyên 

ngành khác thì phải 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền 

cấp. 

Không yêu cầu
Không yêu 

cầu

02 II.5.5.2 V.03.10.29 Hạng III
Đại học 

trở lên

 Lâm nghiệp; Lâm 

sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản 

lý đất đai 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam hoặc sử 

dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số  

đối với viên 

chức công tác ở 

vùng dân tộc 

thiểu số

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng 

Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng

1

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

01 II.5.5.2 V.03.10.30 Hạng IV

Trung 

cấp trở 

lên

 Lâm nghiệp; Lâm 

sinh; Khuyến nông 

lâm; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản 

lý đất đai 

Không yêu cầu 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

X

1

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Vị trí Hành 

chính, Tổng 

hợp

01 III.2 01.003 Hạng III
Đại học 

trở lên

Kinh tế Luật; Luật 

hành chính.

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 3 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng 

Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa 

2



Page 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

2

Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng

Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng
08 II.5.5.2 V.03.10.29 Hạng III

Đại học 

trở lên

 Lâm nghiệp; Lâm 

sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Luật 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

XI Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1

Phòng Kế 

hoạch, Kỹ 

thuật

Vị trí Kỹ thuật 02 II.5.5.1 V.03.10.29 Hạng III
Đại học 

trở lên

 Lâm học; Lâm 

nghiệp;  Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên 

rừng. 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam hoặc sử 

dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số  

đối với viên 

chức công tác ở 

vùng dân tộc 

thiểu số

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

 Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng  
04 II.5.5.2 V.03.10.29 Hạng III

Đại học 

trở lên

 Lâm nghiệp; Lâm 

sinh; Lâm học; 

Quản lý tài nguyên 

rừng; Kinh tế nông 

lâm. 

Sử dụng được 

ngoại ngữ ở 

trình độ tương 

đương bậc 2 

khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam hoặc sử 

dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số  

đối với viên 

chức công tác ở 

vùng dân tộc 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

 Vị trí Quản lý 

bảo vệ rừng  
05 II.5.5.2 V.03.10.30 Hạng IV

 Trung 

cấp trở 

lên 

Kiểm lâm, Lâm 

nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên 

rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Không yêu cầu 

Có kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản

2

 Các Trạm 

Quản lý bảo 

vệ rừng 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

 Vị trí Phụ 

trách kế toán 
01 III.1 06.031 Hạng III

Đại học 

trở lên
Kế toán; Tài chính

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

 Vị trí Văn thư 01 III.3  02.007 Hạng III
Đại học 

trở lên

 Văn thư, nếu tốt 

nghiệp chuyên 

ngành khác thì phải 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền 

cấp. 

Không yêu cầu 
Không yêu 

cầu 

XII

3

Phòng Hành 

chính, Tổng 

hợp

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Yên 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi 

chú
Vị trí việc làm

 cần tuyển 

dụng

Mã vị 

trí việc 

làm

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp và các quy 

định khác có liên 

quan

Ngoại ngữ 

(theo khung 

năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam)

Tin học

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1

Vị trí Phát triển 

nông thôn và 

nghiệp vụ nông 

thôn mới nâng 

cao

01 II.6.6.1 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Phát triển nông 

thôn; Phát triển 

nông thôn và 

khuyến nông

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

2

Vị trí Quy 

hoạch nông 

thôn mới và cơ 

sở hạ tầng 

nông thôn

01 II.6.6.2 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Kỹ thuật xây dựng 

dân dụng; Kỹ thuật 

xây dựng cầu đường

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

3

Vị trí Phát triển 

sản xuất, nâng 

cao thu nhập, 

giảm nghèo, 

các hình thức 

tổ chức sản 

01 II.6.6.3 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên

Kinh doanh nông 

nghiệp; Phát triển 

nông thôn và 

khuyến nông.

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

4

Vị trí Văn hóa, 

y tế, môi 

trường, an 

ninh, chính trị 

xây dựng nông 

thôn mới.

01 II.6.6.4 V.05.02.07 Hạng III
Đại học 

trở lên 

Kinh tế nông lâm; 

Công nghệ môi 

trường

Bậc 2 tương 

đương chứng 

chỉ B trở lên

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

(hoặc trình độ 

A trở lên)

      Tổng cộng:

Văn phòng 

Điều phối 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia xây dựng 

NTM tỉnh Phú 

Yên

Tuyển dụng 132 chỉ tiêu vào 36 vị trí việc làm ( Ghi chú: Các vị trí việc làm có mã số giống nhau thì tính 1 vị trí việc làm).
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