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STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

1

Phòng 

Tổ chức-Nhân sự

03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Chuyên viên - Chuyên viên Pháp chế quan hệ lao động 

- Nhiệm vụ chính:

+ Tư vấn cho BGĐ và Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự xây dựng các chế 

độ chính sách (CĐCS) nhằm động viên nhân viên tốt nhất, phù hợp với 

Bộ luật Lao động, luật bảo hiểm và các quy định, luật pháp hiện hành 

khác;

+ Tư vấn cho các TĐV đề xuất hoặc phê duyệt các CĐCS phù hợp với 

luật pháp và các quy định của Trung tâm (TT); đảm bảo các TĐV nhận 

được các thông tin cần thiết về CĐCS cho nhân viên;

+ Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho CBNV và các TĐV về các chế độ lương-

thưởng, chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi...;

+ Tư vấn cho BGĐ và các TĐV công tác nâng lương hàng năm; đảm bảo 

công tác này được thực hiện đúng quy định của TT và của Tổng cục;

+ Tham gia soạn thảo các quy định liên quan đến CĐCS, đề xuất các 

CĐCS phù hợp với  nhằm động viên nhân viên tốt nhất;

+ Ban hành các văn bản ủy quyền, soát xét việc ban hành các quyết định 

về nhân sự đảm bảo tính pháp lý nội dung của các văn bản ủy quyền và 

của các quyết định;

+  Xây dựng thư viện dữ liệu nhân sự, tổng họp và quản lý toàn bộ dữ 

liệu của phòng nhân sự;

+ Thực hiện chế độ báo cáo và tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột 

xuất liên quan đến dữ liệu nhân sự hoặc hoạt động của Phòng Tổ chức-

Nhân sự.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản 

trị nhân sự;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB) theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự với kiến 

thức chuyên sâu về tiền lương và phúc lợi; có nhiều kinh nghiệm 

tư vấn, xử lý tình huống quan hệ lao động theo Luật Lao động; 

nắm vững Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm 

y tế.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, nghiệp vụ C&B, xây dựng KPI.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 15/TB-KT3 ngày 19 tháng 5 năm 2022  của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3)

Trang 1



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

2

Phòng 

Tổ chức-Nhân sự

03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Chuyên viên - Chuyên viên Chế độ chính sách

- Nhiệm vụ chính:

+ Quản lý, theo dõi và thực hiện công tác ký kết HĐLV, HĐLĐ; đảm bảo 

việc ký kết hợp đồng, gia hạn hợp đồng được thực hiện kịp thời và đảm 

bảo các chế độ chính sách của CBNV ký kết trong hợp đồng;

+ Xây dựng thư viện dữ liệu nhân sự, tổng hợp và quản lý toàn bộ dữ liệu 

của phòng nhân sự; đảm bảo dữ liệu được cập nhật đến ngày hiện tại; 

quản lý việc cập nhật sửa đổi dữ liệu đảm bảo tính chính xác và an toàn 

dữ liệu;

+ Đảm bảo công tác báo cáo số liệu nhân sự được đáp ứng kịp thời và 

chính xác;

+ Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, bảo 

mật thông tin;

+ Thực hiện thủ tục ký kết HĐ bảo hiểm sức khỏe tự nguyện và công tác 

khám sức khỏe định kỳ cho CBNV. Cập nhật, theo dõi, báo cáo dữ liệu;

+ Soạn thảo các quyết định (được phân công) về nhân sự.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

quản trị nhân sự, hoặc thuộc khối ngành kinh tế;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự về công tác 

chế độ chính sách, phúc lợi.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, nghiệp vụ C&B.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

3

Phòng 

Tổ chức-Nhân sự

03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 3: Chuyên viên - Chuyên viên Tiền lương

- Nhiệm vụ chính:

+ Xây dựng thư viện dữ liệu quản lý tiền lương; đảm bảo dữ liệu được 

cập nhật đến ngày hiện tại; quản lý việc cập nhật sửa đổi dữ liệu đảm bảo 

tính chính xác và an toàn dữ liệu;

+ Đảm bảo công tác báo cáo dữ liệu tiền lương được đáp ứng kịp thời, 

chính xác;

+ Hướng dẫn các ĐV thực hiện công tác chấm công, tổng hợp bảng chấm 

công trình cấp trên phê duyệt; đảm bảo công tác chấm công chính xác, 

đúng theo quy định;

+ Hướng dẫn CBNV tiến hành các thủ tục liên quan đến chế độ BHBB và 

tự nguyện (BHXH, BHYT, BH nhân thọ, BH tai nạn con người, tai nạn 

nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, ...);

+ Liên hệ với các cơ quan và tổ chức bảo hiểm liên quan để giải quyết chế 

độ cho CBNV.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

quản trị nhân sự, hoặc thuộc khối ngành kinh tế;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm về công tác tiền lương.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, nghiệp vụ C&B.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 2



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

4 Phòng Kế toán 

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kế toán viên - Kế toán công nợ

+ Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ thu (hóa đơn, biên lai);

+ Kết chuyển doanh thu vào phần mềm;

+ Lập chứng từ thu chi theo các bảng kê chứng từ thu, biên nhận hàng 

ngày; lập chứng từ thu chi các khoản tiền nộp từ quỹ, thu ngân vào ngân 

hàng;

+ Theo dõi tiền thu qua thẻ ngân hàng;

+ Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng (KH);

+ Lập bảng theo dõi hóa đơn, biên lai đã lập chưa thanh toán;

+ Kiểm tra đối chiếu các khoản KH đã tạm ứng, thanh toán. Đôn đốc, 

nhắc nhở các ĐV xuất hóa đơn. 

+ Hàng tháng lập bảng kê công nợ còn tồn đọng, đối chiếu với các ĐV 

liên quan, kiểm tra đối chiếu và theo dõi công nợ nội bộ, phối hợp các 

ĐV theo dõi việc thực hiện hợp đồng;

+ Lập đề xuất phương án và đưa giải pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi;

+ Lập báo cáo nợ phải thu của KH phân theo tuổi nợ định kỳ hàng tháng, 

quý, cuối năm;

+ Lập đối chiếu công nợ phải thu theo năm hoặc khi có yêu cầu.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán công nợ, thông 

thạo Excel và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Có kỹ năng 

giao tiếp.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, nghiệp vụ kế 

toán về thu hồi công nợ.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 3



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

5 Phòng Kế toán 

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kế toán viên - Kế toán thanh toán

- Nhiệm vụ chính:

+ Quản lý thu:

˖ Kiểm tra tính chính xác của chứng từ thu, thực hiện việc lập phiếu thu 

cho các nghiệp vụ thu; 

˖ Tiếp nhận, nhập liệu chứng từ thu từ ngân hàng, kho bạc (NH, KB), in 

bảng kê gửi các ĐV;

˖ Theo dõi tài khoản tiền gửi NH, KB;

˖ Kiểm tra và quản lý chứng từ thu, phối hợp với kế toán công nợ trong 

việc báo cáo, đối chiếu và thu hồi nợ;

˖ Hạch toán các bút toán liên quan.

+ Quản lý chi: 

˖ Kiểm soát các chứng từ thanh toán theo đúng quy trình, quy định;

˖ Lập chứng từ thanh toán hàng ngày sau khi được phê duyệt và chuyển 

chứng từ thanh toán cho thủ quỹ hoặc NH, KB để chi tiền;

˖ Đối chiếu sổ phụ tài khoản với chi tiết TK định kỳ hàng ngày, tuần, 

tháng. Đối chiếu số dư KB theo tháng, quý, năm;

˖ Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán cho CBNV, kiểm tra đôn đốc 

thu hoàn tiền tạm ứng đúng kỳ hạn, đề xuất biện pháp xử lý đối với các 

khoản tạm ứng quá hạn;

˖ Thực hiện việc thanh quyết toán với nhà cung ứng. Đối chiếu và xác 

nhận công nợ phải trả định kỳ theo tháng, cuối năm;

˖ Đối chiếu sổ quỹ, phối hợp kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng hoặc khi có 

yêu cầu;

˖ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán 

thanh toán, nắm vững pháp luật về thuế, thông thạo Excel và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo tiêu chuẩn ISO 9001, quản lý tài chính trong các đơn vị sự 

nghiệp, các sai phạm về hóa đơn và cập nhật chính sách thuế.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 4



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

6

Phòng 

Quản trị

Nghiệp vụ

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Chuyên viên - Nhân viên Giao dịch khách hàng

- Nhiệm vụ chính:

+ Tiếp nhận mẫu và hồ sơ đăng ký dịch vụ của KH theo đúng các quy 

định hiện hành, thông báo phí dịch vụ cho KH;

+ Tiếp nhận, nắm bắt nhu cầu của KH; giới thiệu năng lực dịch vụ cho 

KH khi KH yêu cầu; hỗ trợ KH tìm hiểu thông tin về năng lực dịch vụ để 

chọn dịch vụ thích hợp;

+ Trả mẫu và Phiếu kết quả cho KH;

+ Thông báo với KH về tiến độ dịch vụ;

+ Giải đáp yêu cầu của KH liên quan đến dịch vụ;

+ Tiếp nhận các ý kiến phản hồi, phản ánh, khiếu nại của KH;

+ Thực hiện các thủ tục báo nợ cho KH;

+ Theo dõi công nợ theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế 

hoặc quản trị kinh doanh;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách 

hàng, hiểu về lĩnh vực hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ tại 

Trung tâm; nắm pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư; có 

kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, chứng chỉ đào tạo kỹ năng cần thiết dành cho 

người giao dịch.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

7

Phòng

Nghiên cứu

phát triển và

Đảm bảo

chất lượng

02

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Chuyên viên - Chuyên viên Nghiên cứu phát triển

- Nhiệm vụ chính:

+ Hỗ trợ các ĐV lập dự án R&D bao gồm: thuyết minh, dự toán, kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ;

+ Tham gia nghiên cứu tính khả thi của các dự án nghiên cứu phát triển 

(NCPT) của TT;

+ Quản lý các dự án NCPT của các ĐV. Theo dõi, đốc thúc, hỗ trợ các 

ĐV triển khai các dự án NCPT thực hiện tại TT hoặc phối hợp thực hiện 

bên ngoài TT để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của dự án đã được 

phê duyệt;

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho các ĐV trong quá trình triển khai dự án;

+ Tham gia thẩm xét kết quả NCPT của các ĐV;

+ Tham gia đánh giá hiệu quả của các dự án NCPT.

Chuyên viên

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật 

Hóa;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có kiến thức chuyên sâu và trên 5 năm kinh nghiệm về nghiên 

cứu phát triển đối với hoạt động thử nghiệm/đo lường.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQLCL theo ISO/IEC 17025.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 5



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

8

Phòng

Nghiên cứu

phát triển và

Đảm bảo

chất lượng

02

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Chuyên viên - Chuyên viên Pháp chế (Đảm bảo chất 

lượng)

- Nhiệm vụ chính:

+ Đầu mối chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật phục vụ việc chỉ định năng lực chứng 

nhận của Trung tâm;

+ Cập nhật và quản lý dữ liệu năng lực của Trung tâm;

+ Theo dõi thời hạn hiệu lực về năng lực hoạt động của các lĩnh vực, đôn 

đốc nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ pháp lý phục vụ 

việc gia hạn hoặc mở rộng năng lực;

+ Soạn thảo các văn bản gửi các tổ chức bên ngoài theo yêu cầu của cấp 

trên;

+ Cập nhật các văn bản pháp lý gửi các đơn vị liên quan;

+ Tổ chức công tác đánh giá nội bộ cho toàn hệ thống trong khối thí 

nghiệm;

+ Đầu mối xử lý khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng;

+ Kiểm soát tài liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

Chuyên viên

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

kỹ thuật, hoặc kinh tế;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có kiến thức chuyên sâu và trên 5 năm kinh nghiệm về công tác 

dảm bảo chất lượng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQLCL theo ISO/IEC 17025.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

9

Phòng

Nghiệp vụ 1

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Giám định viên 2

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm phức tạp thuộc lĩnh vực cơ khí, luyện kim, thiết bị công nghệ, kỹ 

thuật an toàn;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực  cơ khí, luyện kim, thiết bị 

công nghệ, kỹ thuật an toàn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra, 

giám định sản phẩm, hàng hóa, thiết bị công nghệ, kỹ thuật an 

toàn. Có kỹ năng hướng dẫn và biên soạn các quy trình kiểm 

tra/giám định sản phẩm, thiết bị công nghệ.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL theo 

ISO 9001, HTQL tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020, chuyên 

gia đánh giá chứng nhận sản phẩm (CGĐG CNSP) theo ISO 

17065, đào tạo kiểm xạ.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 6



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

10

Phòng

Nghiệp vụ 1

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Giám định viên 1

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm đơn giản thuộc lĩnh vực cơ khí, luyện kim, thiết bị công nghệ, kỹ 

thuật an toàn và mã số mã vạch;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực  cơ khí, luyện kim, thiết bị 

công nghệ, kỹ thuật an toàn và mã số mã vạch.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra, 

giám định sản phẩm, hàng hóa, thiết bị công nghệ, kỹ thuật an 

toàn. 

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL theo 

ISO 9001, HTQL tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020, CGĐG 

CNSP theo ISO 17065, đào tạo kiểm xạ.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

11

Phòng 

Nghiệp vụ 2
01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Giám định viên 2

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm phức tạp thuộc lĩnh vực môi trường;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực môi trường.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ 

thuật môi trường;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương 

đương;

+ Có kiến thức sâu và trên 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động 

giám định lĩnh vực môi trường. Có kỹ năng giao tiếp tốt với KH.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định; kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu đối với 

các thành phần môi trường và đo tại hiện trường các thông số 

trong môi trường.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 7



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

12

Phòng 

Nghiệp vụ 3

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Giám định viên 2

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm phức tạp thuộc lĩnh vực thực phẩm;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành hóa, 

thực phẩm;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm giám định viên lĩnh vực thực phẩm, 

có kiến thức sâu rộng về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến phương pháp kiểm tra/giám định, đánh giá các đối 

tượng giám định thực phẩm.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định, CGĐG lĩnh vực thực phẩm.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

13

Phòng 

Nghiệp vụ 5

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Giám định viên 3

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm mới hoặc rất phức tạp thuộc lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông;

+ Chủ trì thực hiện các dự án giám định phức tạp cần có nhiều giám định 

viên (GĐV) tham gia;

+ Phân tích nguyên nhân và xử lý trường hợp bất thường đối với kết quả 

giám định;

+ Đào tạo lý thuyết và thực hành về công tác kiểm tra, giám định, chứng 

nhận sản phẩm cho GĐV cấp thấp hơn;

+ Tham gia soạn thảo quy trình/hướng dẫn công việc;

+ Tham gia nghiên cứu phát triển lĩnh vực giám định được phân công.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện-

điện tử/điện tử-viễn thông;

+ Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương;

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ 

năng sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông 

quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động giám định/kiểm 

định lĩnh vực điện, điện tử/điện tử-viễn thông. Có kỹ năng tổ 

chức, quản lý công việc và giao tiếp tốt với KH.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định, đào tạo kỹ thuật lĩnh vực điện-điện 

tử/điện tử-viễn thông.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 8



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

14

Phòng 

Nghiệp vụ 5

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Giám định viên 1

- Nhiệm vụ chính: 

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm đơn giản thuộc lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện-

điện tử/điện tử-viễn thông;

+ Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương;

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ 

năng sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông 

quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động giám định/kiểm 

định lĩnh vực điện, điện tử/điện tử-viễn thông.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định, đào tạo kỹ thuật lĩnh vực điện-điện 

tử/điện tử-viễn thông.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

15

Phòng 

Nghiệp vụ 6

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Giám định viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm phức tạp thuộc lĩnh vực xây dựng - mảng cấu kiện xây dựng;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm lĩnh vực xây dựng.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây 

dựng;

+ Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 KNLNNVN theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương;

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ 

năng sử dụng CNTTCB theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông 

quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương 

đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động giám định/kiểm 

định cấu kiện xây dựng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định, đào tạo kỹ thuật lĩnh vực xây dựng.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 9



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

16

Phòng 

Nghiệp vụ 6

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Giám định viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác kiểm tra, giám định, chứng nhận các sản 

phẩm phức tạp thuộc lĩnh vực xây dựng - mảng vật liệu xây dựng;

+ Đảm bảo tính chính xác, khách quan đối với các kết quả kiểm tra, giám 

định, chứng nhận sản phẩm lĩnh vực xây dựng.

- Yêu cầu năng lực:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm về công tác CNHQ, đánh giá/thẩm 

định vật liệu xây dựng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL, 

HTQL tổ chức giám định, đào tạo kỹ thuật lĩnh vực xây dựng.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

17

Phòng 

Nghiệp vụ 7

      

     

      

      


03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Chuyên gia đánh giá trưởng

- Nhiệm vụ chính: Chủ trì các cuộc đánh giá (ĐG):

+ Lập kế hoạch ĐG, chương trình ĐG và phân công, sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực trong quá trình ĐG;

+ Trao đổi, thu thập và xác minh đủ thông tin cần thiết theo chuẩn mực 

ĐG. Phỏng vấn, quan sát các quá trình và hoạt động, xem xét hệ thống tài 

liệu, HS. Tổ chức, giám sát và điều phối các chuyên gia trong đoàn để đạt 

mục tiêu về tiến độ, chất lượng ĐG;

+ Xem xét các phát hiện ĐG và phân loại sự không phù hợp, thống nhất 

và quyết định về kết luận ĐG trong đoàn ĐG;

+ Chủ trì cuộc họp kết thúc với lãnh đạo của KH, đưa ra bằng chứng ĐG 

thuyết phục thống nhất kế hoạch; thực hiện hành động khắc phục (nếu có) 

của KH; thông báo và giải thích về các hoạt động tiếp theo sau ĐG;

+ Theo dõi việc xử lý không phù hợp (nếu có) của KH và sản phẩm. 

Thẩm xét và xác nhận các hành động/biện pháp khắc phục;

+ Thực hiện, tổ chức thực hiện việc xử lý các kết quả ĐG;

+ Hoàn tất hồ sơ ĐG và đề xuất ý kiến chuyên môn với tổ chức chứng 

nhận về kết quả ĐG, kết quả cấp/không cấp chứng nhận, kết quả duy 

trì/không duy trì chứng nhận;

+ Chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng của các cuộc ĐG được phân 

công phụ trách.

- Yêu cầu năng lực: 

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật, ưu tiên 

chuyên ngành hóa;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu về lĩnh vực đánh giá chứng nhận sản phẩm 

(ưu tiên mảng Hóa) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm là Lead 

Auditor, đã tham gia ít nhất 10 cuộc đánh giá cấp chứng nhận với 

vai trò là Lead Auditor trong 3 năm liên tục gần nhất.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, CGĐG 

trưởng HTQLCL theo các Tiêu chuẩn ISO, CGĐG CNSP, đánh 

giá GLOBAL GAP.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 10



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

18

Phòng 

Nghiệp vụ 7

      

     

      

      


03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Chuyên gia đánh giá trưởng

- Nhiệm vụ chính: Chủ trì các cuộc đánh giá (ĐG):

+ Lập kế hoạch ĐG, chương trình ĐG và phân công, sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực trong quá trình ĐG;

+ Trao đổi, thu thập và xác minh đủ thông tin cần thiết theo chuẩn mực 

ĐG. Phỏng vấn, quan sát các quá trình và hoạt động, xem xét hệ thống tài 

liệu, HS. Tổ chức, giám sát và điều phối các chuyên gia trong đoàn để đạt 

mục tiêu về tiến độ, chất lượng ĐG;

+ Xem xét các phát hiện ĐG và phân loại sự không phù hợp, thống nhất 

và quyết định về kết luận ĐG trong đoàn ĐG;

+ Chủ trì cuộc họp kết thúc với lãnh đạo của KH, đưa ra bằng chứng ĐG 

thuyết phục thống nhất kế hoạch; thực hiện hành động khắc phục (nếu có) 

của KH; thông báo và giải thích về các hoạt động tiếp theo sau ĐG;

+ Theo dõi việc xử lý không phù hợp (nếu có) của KH và sản phẩm. 

Thẩm xét và xác nhận các hành động/biện pháp khắc phục;

+ Thực hiện, tổ chức thực hiện việc xử lý các kết quả ĐG;

+ Hoàn tất hồ sơ ĐG và đề xuất ý kiến chuyên môn với tổ chức chứng 

nhận về kết quả ĐG, kết quả cấp/không cấp chứng nhận, kết quả duy 

trì/không duy trì chứng nhận;

+ Chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng của các cuộc ĐG được phân 

công phụ trách.

- Yêu cầu năng lực: 

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật, ưu tiên 

chuyên ngành cơ khí/cơ-điện tử; 

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu về lĩnh vực đánh giá chứng nhận sản phẩm 

(ưu tiên mảng cơ điện) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm là Lead 

Auditor, đã tham gia ít nhất 10 cuộc đánh giá cấp chứng nhận với 

vai trò là Lead Auditor trong 3 năm liên tục gần nhất.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, CGĐG 

trưởng HTQLCL theo các Tiêu chuẩn ISO, CGĐG CNSP, đánh 

giá GLOBAL GAP.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 11



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

19

Phòng 

Nghiệp vụ 7

      

     

      

      


03 

chỉ 

tiêu

Viên chức 3: Kỹ sư - Chuyên gia đánh giá tập sự

- Nhiệm vụ chính: Thực hiện các cuộc đánh giá chứng nhận dưới sự 

hướng dẫn, giám sát của GĐV khác:

+ Trao đổi, thu thập và xác minh đủ các thông tin cần thiết theo chuẩn 

mực đánh giá cho lĩnh vực được phân công; 

+ Phỏng vấn, quan sát các quá trình và hoạt động, xem xét hệ thống tài 

liệu và hồ sơ trong quá trình đánh giá;

+ Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo đúng phương pháp quy định.

+ Phân tích kết quả thử nghiệm hoặc/và các chứng cứ khác có liên quan 

đến đối tượng chứng nhận;

+ Nhận biết và lập hồ sơ các phát hiện đánh giá;

+ Xem xét các phát hiện đánh giá và phân loại sự không phù hợp, thống 

nhất về các kết luận đánh giá;

+ Tham gia cuộc họp kết thúc với lãnh đạo của khách hàng;

+ Tham gia lập báo cáo ĐG theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn.

Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện-

điện tử;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

giám định/thử nghiệm điện-điện tử. Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, CGĐG 

HTQLCL theo ISO 9001, CGĐG CNSP theo ISO 17065, đánh giá 

nội bộ theo ISO 13485.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

20

Phòng 

Thử nghiệm

Cơ khí -

Luyện kim

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 3

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp có các yếu tố nằm ngoài quy 

trình/hướng dẫn công việc (QT/HDCV) có sẵn. Đảm bảo tính chính xác 

của phép thử;

+ Đánh giá chất lượng kết quả thử nghiệm so với quy định (sản phẩm, 

QCKT, nội bộ, ...);

+ Đề xuất ý tưởng về NCPT. Trực tiếp thực hiện việc triển khai phép thử 

mới. Đảm bảo phép thử mới được triển khai theo đúng các quy định về kỹ 

thuật và ĐBCL;

+ Hướng dẫn áp dụng phép thử mới cho các thử nghiệm viên (TNV) liên 

quan. Đảm bảo các TNV được hướng dẫn thực hiện đúng phép thử mới 

theo QT/HDCV;

+ Đào tạo, hướng dẫn TNV cấp dưới xử lý các kết quả khác thường;

+ Soạn thảo các QT/HDCV;

+ Cập nhật tài liệu, năng lực kỹ thuật…;

+ Đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài các hệ thống có liên quan;

+ Tham gia công tác ATLĐ một cách tích cực, nhận diện các rủi ro về an 

toàn và báo cáo cấp trên.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ-điện 

tử/cơ khí;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, mảng cơ lý.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật về thử nghiệm lĩnh vực cơ 

khí. 

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 12



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

21

Phòng 

Thử nghiệm

Cơ khí -

Luyện kim

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí-

chế tạo máy;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm cơ khí.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật về thử nghiệm lĩnh vực cơ 

khí. 


Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

22

Phòng

Thử nghiệm

Vật liệu

xây dựng

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

xây dựng/kỹ thuật địa chất;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm vật liệu 

xây dựng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực xây dựng. 


Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 13



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

23

Phòng

Thử nghiệm

Điện

công nghiệp

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

kỹ thuật điện/điện-điện tử;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm điện-điện 

tử, mảng điện công nghiệp về khí cụ điện.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, đào tạo kỹ 

thuật về thử nghiệm lĩnh vực điện công nghiệp.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

24

Phòng

Thử nghiệm

Điện

gia dụng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

điện-điện tử, hoặc kỹ thuật điện;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm điện-điện 

tử, điện gia dụng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực điện-điện tử, điện gia dụng.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 14



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

25

Phòng

Thử nghiệm

Điện

gia dụng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

điện-điện tử, hoặc kỹ thuật điện;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm điện, 

mảng điện gia dụng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực điện gia dụng. 


Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

26

Phòng 

Thử nghiệm

Hàng tiêu dùng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa 

phân tích/kỹ thuật hóa học;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng mảng vật 

liệu.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 15



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

27

Phòng 

Thử nghiệm

Hàng tiêu dùng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công 

nghệ vật liệu/hóa phân tích;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng thử nghiệm hàng tiêu dùng 

mảng cơ lý (vật liệu cao su, vải dệt, giấy...).

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng. 

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

28

Phòng 

Thử nghiệm

Môi trường

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

hóa phân tích/công nghệ thực phẩm;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng thử nghiệm môi trường 

nhóm chỉ tiêu các chất cơ bản trong nước, môi trường.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, đào tạo kỹ thuật 

về thử nghiệm lĩnh vực môi trường.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 16



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

29

Phòng 

Thử nghiệm

Thực phẩm

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa 

phân tích hoặc công nghệ thực phẩm;

+ Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thử 

nghiệm hóa học các chỉ tiêu mảng phụ gia thực phẩm, vitamin. 

Có kỹ năng quản lý nhóm.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17025, kỹ thuật sắc ký khí/sắc ký lỏng ghép khối 

phổ trong phân tích thử nghiệm.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

30

Phòng 

Thử nghiệm

Thực phẩm

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa 

phân tích hoặc công nghệ thực phẩm;

+ Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thử 

nghiệm hóa học các chỉ tiêu về phụ gia thực phẩm, vitamin.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17025, kỹ thuật đào tạo phân tích, thử nghiệm lĩnh 

vực thực phẩm

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 17



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

31

Phòng Sắc ký -

Quang phổ

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa 

phân tích/kỹ thuật hóa học;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thử 

nghiệm hóa học mảng sắc ký khí.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, kỹ thuật đào tạo 

phân tích thử nghiệm kỹ thuật sắc ký khí trong lĩnh vực thực 

phẩm, môi trường, hàng tiêu dùng, dầu khí, hóa...

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

32

Phòng

Thử nghiệm

Vi sinh-GMO

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Thử nghiệm viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập các phép thử phức tạp dựa theo QT/HDCV có sẵn. 

Đảm bảo tính chính xác của phép thử;

+ Nhận diện, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các kết quả/vấn đề khác 

thường;

+ Triển khai chính xác các phương pháp thử mới, đơn giản đã có tiêu 

chuẩn, quy trình;

+ Hướng dẫn công tác thử nghiệm cho các TNV cấp thấp hơn.

Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công 

nghệ sinh học;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thử 

nghiệm vi sinh-sinh vật biến đổi gen (GMO).

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, kỹ thuật đào tạo 

phân tích thử nghiệm lĩnh vực vi sinh-GMO.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 18



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

33

Phòng

Đo lường Cơ

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 2 

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp dựa theo QT/HDCV có 

sẵn. Đảm bảo tính chính xác kết quả hiệu chuẩn (KQHC);

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Hiệu chỉnh phương tiện đo đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tham gia hỗ trợ công tác NCPT; 

+ Hướng dẫn công tác hiệu chuẩn cho các hiệu chuẩn viên (HCV) cấp 

thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí 

chế tạo máy;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực đo lường và trên 5 năm kinh 

nghiệm trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện/thiết 

bị đo lường cơ mảng áp suất. Có kỹ năng quản lý tốt.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, ĐKĐBĐ, đánh giá hoạt động kiểm định/hiệu 

chuẩn/thử nghiệm.

 


Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

34

Phòng

Đo lường Nhiệt

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp dựa theo QT/HDCV có 

sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Hiệu chỉnh phương tiện đo đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tham gia hỗ trợ công tác NCPT; 

+ Hướng dẫn công tác hiệu chuẩn cho các HCV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu về lĩnh vực đo lường và trên 5 năm kinh 

nghiệm trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện/thiết 

bị đo lĩnh vực nhiệt độ.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, ĐL và QLĐL.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 19



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

35

Phòng

Đo lường Nhiệt

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp dựa theo QT/HDCV có 

sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Hiệu chỉnh phương tiện đo đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tham gia hỗ trợ công tác NCPT; 

+ Hướng dẫn công tác hiệu chuẩn cho các HCV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Ưu tiên tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật nhiệt/kỹ thuật 

điện/điện-điện tử;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu về lĩnh vực đo lường và trên 5 năm kinh 

nghiệm trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện/thiết 

bị đo lĩnh vực nhiệt độ.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, ĐL và QLĐL.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

36

Phòng 

Đo lường 

Độ dài

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp dựa theo QT/HDCV có 

sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Hiệu chỉnh phương tiện đo đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tham gia hỗ trợ công tác NCPT; 

+ Hướng dẫn công tác hiệu chuẩn cho các HCV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện 

tử;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hiệu chuẩn thiết 

bị/phương tiện/dụng cụ đo lường độ dài, dưỡng đo.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, HTQL PTN theo ISO/IEC 17025, ĐL và QLĐL, 

ĐKĐBĐ trong hiệu chuẩn thiết bị ĐL.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 20



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

37

Phòng

 Đo lường 

Hóa lý

01 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 2

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp dựa theo QT/HDCV có 

sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Hiệu chỉnh phương tiện đo đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tham gia hỗ trợ công tác NCPT; 

+ Hướng dẫn công tác hiệu chuẩn cho các HCV cấp thấp hơn.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ 

thuật hóa/vật lý/cơ khí;

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đo lường hóa lý 

mảng phương tiện đo khí/độ ẩm.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQLCL 

theo ISO 9001, đo lường và QLĐL, HTQL PTN theo ISO/IEC 

17025.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

38

Phòng

 Đo lường 

Dung tích - 

Lưu lượng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 1: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 3

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp có các yếu tố nằm 

ngoài QT/HDCV có sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Thiết lập công thức và bảng tính ĐKĐBĐ;

+ Hiệu chỉnh PTĐ đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc KH 

yêu cầu;

+ Đề xuất ý tưởng về NCPT. Thực hiện công tác NCPT phương pháp 

hiệu chuẩn mới;

+ Hướng dẫn NV triển khai các công việc mới;

+ Soạn thảo các QT/HDCV.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện-

điện tử/cơ điện tử; 

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu và trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/phương tiện đo lường dung tích-

lưu lượng lĩnh vực dầu khí. Có kỹ năng quản lý nhóm tốt.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17015, hiệu chuẩn và kiểm định các loại đồng hồ 

đo lưu chất.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 21



STT
Phòng (đơn vị trực 

thuộc)

Chỉ 

tiêu

Vị trí tuyển dụng 

(Chức danh, công việc cụ thể)

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

(Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và 

các tiêu chuẩn cụ thể khác)

Hình thức 

tuyển dụng

(Thi tuyển hay 

xét tuyển)

Ghi chú

(thời gian 

thực hiện)

39

Phòng

 Đo lường 

Dung tích - 

Lưu lượng

02 

chỉ 

tiêu

Viên chức 2: Kỹ sư - Hiệu chuẩn viên 3

- Nhiệm vụ chính:

+ Thực hiện độc lập công tác hiệu chuẩn phức tạp có các yếu tố nằm 

ngoài QT/HDCV có sẵn. Đảm bảo tính chính xác KQHC;

+ Ghi chép báo cáo KQHC;

+ Xử lý số liệu, đánh giá KQHC;

+ Thiết lập công thức và bảng tính ĐKĐBĐ;

+ Hiệu chỉnh PTĐ đơn giản theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc KH 

yêu cầu;

+ Đề xuất ý tưởng về NCPT. Thực hiện công tác NCPT phương pháp 

hiệu chuẩn mới;

+ Hướng dẫn NV triển khai các công việc mới;

+ Soạn thảo các QT/HDCV.

- Yêu cầu năng lực:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật 

lý/cơ-điện tử; 

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc tương đương;

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc tương đương;

+ Có kiến thức sâu và trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/phương tiện đo lường dung tích-

lưu lượng.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ đào tạo cơ sở về TCĐLCL, HTQL PTN 

theo ISO/IEC 17015, đào tạo kỹ thuật về đo lường dung tích lưu 

lượng, áp suất, cột xăng dầu; đào tạo đánh giá hoạt động kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Tiếp nhận

vào làm 

viên chức

Quý II/2022

Trang 22




