
Phụ lục số 01

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Xếp loại tốt 

nghiệp đại 

học hoặc  sau 

đại học

Năng lực, kỹ năng tiếng Anh

1
Chuyên viên về quản lý 

kinh doanh chứng khoán
5

Cử nhân 

trở lên

1. Các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường 

chứng khoán: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 

Toán kinh tế; Kinh tế đối ngoại; Quản lý kinh tế; Quản 

trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Tài chính; Ngân hàng; Thị trường chứng khoán.

2. Kế toán; Kiểm toán.

3. Luật kinh tế/kinh doanh/thương mại.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 5 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: C1 khung châu Âu; IELTS 6.0; 

TOEIC 800; TOEFL Paper 550/Computer 

213/Internet 80 trở lên.

2
Chuyên viên về giám sát thị 

trường chứng khoán
4

Cử nhân 

trở lên

1. Các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường 

chứng khoán: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 

Toán kinh tế; Kinh tế đối ngoại; Quản lý kinh tế; Quản 

trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Tài chính; Ngân hàng; Thị trường chứng khoán.

2. Kế toán; Kiểm toán.

3. Luật kinh tế/kinh doanh/thương mại.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 5 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: C1 khung châu Âu; IELTS 6.0; 

TOEIC 800; TOEFL Paper 550/Computer 

213/Internet 80 trở lên.

Chỉ tiêu, vị trí, điều kiện tuyển dụng công chức UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2021

TT Vị trí việc làm
Số lượng 

chỉ tiêu

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể



Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Xếp loại tốt 

nghiệp đại 

học hoặc  sau 

đại học

Năng lực, kỹ năng tiếng Anh
TT Vị trí việc làm

Số lượng 

chỉ tiêu

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

3
Chuyên viên về phát triển 

thị trường chứng khoán
2

Cử nhân 

trở lên

1. Các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường 

chứng khoán: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 

Toán kinh tế; Kinh tế đối ngoại; Quản lý kinh tế; Quản 

trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Tài chính; Ngân hàng; Thị trường chứng khoán.

2. Các ngành luật: Luật học; Luật kinh tế/kinh 

doanh/thương mại; Luật hành chính; Luật Quốc tế.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 5 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: C1 khung châu Âu; IELTS 6.0; 

TOEIC 800; TOEFL Paper 550/Computer 

213/Internet 80 trở lên.

4
Chuyên viên làm công tác 

thanh tra chứng khoán
6

Cử nhân 

trở lên

1. Các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường 

chứng khoán: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 

Toán kinh tế; Kinh tế đối ngoại; Quản lý kinh tế; Quản 

trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Tài chính; Ngân hàng; Thị trường chứng khoán.

2. Kế toán; Kiểm toán.

3. Các ngành luật: Luật học; Luật kinh tế/kinh 

doanh/thương mại; Luật hành chính; Luật Quốc tế.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 5 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: C1 khung châu Âu; IELTS 6.0; 

TOEIC 800; TOEFL Paper 550/Computer 

213/Internet 80 trở lên.

5
Chuyên viên về hợp tác 

quốc tế
3

Cử nhân 

trở lên

1. Ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Truyền thông quốc tế.

2. Ngoại ngữ tiếng Anh; ngôn ngữ Anh.

3. Các ngành kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán: 

Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư; Kinh 

tế phát triển; Quản lý kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kinh 

doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Tài chính quốc 

tế; Thị trường chứng khoán.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 5 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: C1 khung châu Âu; IELTS 6.0; 

TOEIC 800; TOEFL Paper 550/Computer 

213/Internet 80 trở lên.



Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Xếp loại tốt 

nghiệp đại 

học hoặc  sau 

đại học

Năng lực, kỹ năng tiếng Anh
TT Vị trí việc làm

Số lượng 

chỉ tiêu

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

6 Chuyên viên về pháp chế 4
Cử nhân 

trở lên

1. Các ngành luật: Luật học; Luật kinh tế/kinh 

doanh/thương mại; Luật hành chính; Luật Quốc tế.

2. Các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường 

chứng khoán: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 

Toán kinh tế; Kinh tế đối ngoại; Quản lý kinh tế; Quản 

trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Tài chính; Ngân hàng; Thị trường chứng khoán.

3. Kế toán; Kiểm toán.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 4 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc một trong các trình 

độ tương đương: B2 khung châu Âu; IELTS 5.0; 

TOEIC 625; TOEFL Paper 500/Computer 

173/Internet 61 trở lên.

7
Chuyên viên về tổ chức cán 

bộ
2

Cử nhân 

trở lên

1. Kinh tế lao động; Quản trị nhân sự/nhân lực; Quản lý 

nhân sự/nhân lực.

2. Luật học; Luật Hành chính.

Giỏi trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 4 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc một trong các trình 

độ tương đương: B2 khung châu Âu; IELTS 5.0; 

TOEIC 625; TOEFL Paper 500/Computer 

173/Internet 61 trở lên.

8
Chuyên viên về công nghệ 

thông tin
4

Cử nhân 

trở lên

1. Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính.

2. Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

3. Tin học; Tin học ứng dụng; Toán tin; Toán tin ứng 

dụng; Sư phạm tin học.

4. Điện tử; Điện tử - viễn thông; Điện tử truyền thông.

Khá trở lên

Trình độ tiếng Anh bậc 3 trở lên khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc  một trong các trình 

độ tương đương: B1 khung châu Âu; IELTS 4.5; 

TOEIC 350; TOEFL Paper 477/Computer 

153/Internet 53 trở lên.

Tổng cộng: 30


