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ỦY BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN PHÙ CÁT

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh NN

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Trình độ chuyên môn

(ngành hoặc chuyên ngành)

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu chuẩn 

khác

I Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 4

1 Kỹ thuật lâm sinh
Quản lý bảo vệ 

rừng viên
V.03.10.29 1 Đại học Lâm nghiệp Bậc 2 Cơ bản

2
Kế hoạch tổng hợp, pháp chế, 

bảo vệ rừng
Chuyên viên 01.003 2 Đại học Luật

3 Kế toán Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán hoặc Tài chính Bậc 2 Cơ bản

II Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 8

1 Chăn nuôi và thú y

Chẩn đoán viên 

bệnh động 

vật hạng III

V.03.04.11 2 Đại học Chăn nuôi - Thú y Bậc 2 Cơ bản

2
Công tác khuyến nông, hướng 

dẫn trồng trọt

Khuyến nông 

viên 
V.03.09.26 3

Đại học Kinh tế Nông nghiệp

trở lên
Bậc 2 Cơ bản

3
Phòng chống dịch bệnh Thủy 

sản, khuyến ngư

Khuyến nông 

viên 
V.03.09.26 1 Đại học Nuôi trồng Thủy sản Bậc 2 Cơ bản

4 Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Bảo vệ viên bảo 

vệ thực vật
V.03.01.02 1

Đại học Trồng trọt - Bảo vệ

thực vật
Bậc 2 Cơ bản

5 Kế toán Kế toán viên 06.031 1 Đại học Kế toán hoặc Tài chính Bậc 2 Cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CÁT, NĂM 2021

(kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày       tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Phù Cát)

TT Tên Đơn vị Vị trí việc làm tuyển dụng
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Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú TT Tên Đơn vị Vị trí việc làm tuyển dụng

III Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 7

1 Phóng viên
Phóng viên 

hạng III 
V.11.02.06 1

Đại học ngành Báo chí; trường

hợp có bằng ĐH khác chuyên

ngành báo chí thì phải qua lớp

nghiệp vụ báo chí từ 8 tuần trở

lên

Bậc 2 Cơ bản

2 Phát thanh viên
Phát thanh viên 

hạng III
V11.10.29 1 Đại học ngành Báo chí Bậc 2 Cơ bản

Có giọng 

đọc tốt. Tổ 

chức sơ 

tuyển trước 

khi thi tuyển

3 Thư viện
Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.06 1 Đại học Thư viện Bậc 2 Cơ bản

4
Thông tin tuyên truyền, hướng 

dẫn văn hóa

Phương pháp 

viên hạng III 
V.10.06.20 1 Đại học Công tác xã hội Bậc 2 Cơ bản

5

Tuyên truyền và tổ chức các 

hoạt động, sự kiện văn hóa, thể 

thao

Họa sĩ hạng III V.10.08.27 1
Đại học các ngành Mỹ thuật

hoặc Thiết kế đồ họa
Bậc 2 Cơ bản

6
Huấn luyện viên thể dục - thể 

thao

Huấn luyện 

viên hạng III 
V.10.01.03 1 Đại học Thể dục thể thao Bậc 2 Cơ bản

7 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1

Đại học các ngành Quản lý nhà

nước hoặc Quản lý kinh tế trở

lên
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Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú TT Tên Đơn vị Vị trí việc làm tuyển dụng

IV Trung tâm GDNN - GDTX huyện 17

1 Văn thư - Lưu trữ
Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp

có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư

2 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 01.003 1
Đại học Lưu trữ và Quản trị văn

phòng

3

Tổng hợp tổ chức các hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên

Chuyên viên 01.003 2
Đại học các ngành Quản lý công

nghiệp hoặc Công nghệ may

4
Giáo viên Toán dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III
 V.07.05.15 2

ĐHSP Toán hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Toán thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

5 Giáo viên Lý dạy học sinh THPT
Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 1

ĐHSP Lý hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Lý thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành
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Nhu cầu tuyển dụng viên chức Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú TT Tên Đơn vị Vị trí việc làm tuyển dụng

6
Giáo viên Hóa học dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 2

ĐHSP Hóa hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Hóa thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

7
Giáo viên tiếng Anh dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 2

ĐHSP tiếng Anh hoặc có bằng

ĐH chuyên ngành tiếng Anh thì

phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

theo chương trình do Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

8
Giáo viên Ngữ văn dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 3

ĐHSP Ngữ văn hoặc có bằng

ĐH chuyên ngành Ngữ văn thì

phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

theo chương trình do Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

9
Giáo viên Sinh học dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 1

ĐHSP Sinh hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Sinh học thì phải

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành
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10
Giáo viên Lịch sử dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 1

ĐHSP Lịch sử hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Lịch sử thì phải

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

11
Giáo viên Địa lý dạy học sinh 

THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 1

ĐHSP Địa lý hoặc có bằng ĐH

chuyên ngành Địa lý thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông theo

chương trình do Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

36

Tổng nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu.

Tổng cộng


