
UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BIỂU SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số…/KH-SVHTTDL ngày    tháng    năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng)

TT Tên cơ quan, đơn vị có
nhu cầu tuyển dụng

Số lượng
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ chuyên môn Chức danh nghề nghiệp cần tuyển

Tên vị trí việc làm cần
tuyển

Chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm viên chức cần
tuyển

Trình độ Ngành/Chuyên ngành đào tạo Tên chức danh nghề
nghiệp Mã số

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

TỔNG 19

1 Đoàn Nghệ thuật

2 TC Thanh nhạc Diễn viên hạng IV V.10.04.15 Ca Đảm nhiệm các thể loại đơn ca, tốp ca trong các chương
trình biểu diễn

3 TC Múa Diễn viên hạng IV V.10.04.15 Múa Đảm nhiệm các thể loại múa tập thể, múa phụ họa, màn
hát múa trong các chương trình biểu diễn

1 TC Trống Diễn viên hạng IV V.10.04.15 Nhạc Đảm nhiệm phần đệm trống cho các tiết mục hát, độc tấu,
hòa tấu trong chương trình biểu diễn

2 Trung tâm Văn hóa
và Thông tin du lịch 1 ĐH Báo chí; Quản lý văn hóa, Ngữ

văn
Biên tập viên

hạng III V.11.01.03 Tuyên truyền, cổ
động triển lãm

 Biên tập và tham gia viết tin, bài cho các chuyên mục
bản tin

3 Thư viện

1 ĐH Thông tin - Thư viện Thư viện viên hạng
III V.10.02.06 Phục vụ bạn đọc Cán bộ tuyên truyền, biên tập, giới thiệu sách trước công

chúng

1 ĐH Thông tin - Thư viện Thư viện viên hạng
III V.10.02.06 Bổ sung biên mục xử

lý tài liệu và thông tin
 Xử lý kỹ thuật tài liệu, tổng hợp tin bài, điểm báo hàng

ngày, phụ trách kho sách ngoại văn…

4 Ban Quản lý các di
tích Quốc gia đặc biệt

1 ĐH
Trồng trọt; Khoa học cây

trồng; Thiết kế và tạo dựng
cảnh quan

Kiểm nghiệm viên
cây trồng hạng III V.03.03.08 Kỹ sư nông lâm

nghiệp
 Chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh,cây lưu niệm; chăm sóc, bảo

vệ rừng đặc dụng
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5 ĐH

Lịch sử; Bảo tàng học; Hướng
dẫn viên du lịch; Quản lý văn
hóa; Quản lý văn hóa các dân
tộc thiểu số Việt Nam; Ngữ
văn; Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành; Tiếng anh chuyên

ngành Du lịch

Hướng dẫn viên văn
hóa hạng III V.10.07.23 Hướng dẫn thuyết

minh

Hướng dẫm thuyết minh tại các điểm di tích, đền thờ,
hướng dẫn và phục vụ nghi lễ dâng hương tại đền thờ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, biên soạn lời thuyết minh, bài

dâng hương... phục vụ công tác tuyên truyền

5
Trung tâm Đào tạo,
thi đấu Thể thao và

Nghệ thuật

1 Đại học Giáo dục thể chất chuyên sâu
Cầu lông

Giáo viên THCS
hạng II V.07.04.11 Giáo viên Giảng dạy bộ môn Cầu lông

1 Đại học Thể dục Huấn luyện viên
hạng III V.10.01.03 Quản lý thi đấu thể

dục thể thao Huấn luyện viên thể dục

6
Ban Quản lý Công
viên địa chất Non
nước Cao Bằng

1 Đại học

Du lịch địa chất; Địa chất học;
Khoa học và kỹ thuật địa chất;

Quản lý tài nguyên và môi
trường

Điều tra viên tài
nguyên môi trường

hạng III
V.06.02.05

Quản lý di sản đia
chất, khoáng sản; môi
trường, cảnh quan; đa

dạng sinh học

Tham mưu xây dựng kế hoạch, kiểm kê, lập hồ sơ các di
sản địa chát , tài nguyên đất đai, các điểm danh thắng,
hang động, bảo vệ tài nguyên môi trường trong vùng

CVĐC

1 Đại học
Báo chí; Báo chí đa phương

tiện; Truyền thông đa phương
tiện; Truyền thông quốc tế

Biên tập viên hạng
III V.11.01.03

Phát triển du lịch bền
vững - Giáo dục nâng
cao nhận thức cộng

đồng, xúc tiến du lịch-
thông tin truyền

thông

Tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá, xúc
tiến du lịch địa chất; kêu gọi, xúc tiến, liên doanh, liên kết
với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển

du lịch, dịch vụ du lịch nhằm phát huy các giá trị của
CVĐC;

Biểu ấn định 19 chỉ tiêu cần tuyển./.

4 Ban Quản lý các di
tích Quốc gia đặc biệt
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