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TT 
Tên phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 

Số lượng  

chỉ tiêu 
Vị trí việc làm, 

chức danh cần 

tuyển dụng 

Mã số 
Yêu cầu trình độ chuyên môn,  

ngành nghề đào tạo 
Tổng Chi tiết 

1 Phòng Công chứng số 1  05 

04 

Chuyên viên thực 

hiện công tác công 

chứng, chứng thực 

01.003 Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành luật. 

01 Văn thư, lưu trữ 02.008 

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 do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

2 
Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản  
04 

03 

Chuyên viên thực 

hiện công tác  

đấu giá tài sản 

01.003 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: 

luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng. 

01 Văn thư, lưu trữ 
02. 

 

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 do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

 Tổng cộng 09     

 
 

 

 

 


