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STT 

Vị trí việc làm 

đăng ký dự 

tuyển 

Tiêu chí đối với vị 

trí việc làn cần 

tuyển 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tiêu chuẩn ngạch 

chức danh nghề 

nghiệp tối thiểu 
Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học 

I Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 08   

1 Dạy nghề Có năng lực tổ chức 

dạy nghề gắn với lao 

động trị liệu và phục 

hồi chức năng cho đối 

tượng nghiện ma túy; 

có kỹ năng sư phạm, 

không nói ngọng. 

01 Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp thực 

hành hạng III 

(mã số V.09.02.04) 

 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 

III (V.09.02.04) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-

BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư 

số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên một 

trong các chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ kỹ 

thuật giao thông. 

2 Quản lý học 

viên 

Có kỹ năng lập kế 

hoạch, tổ chức, quản 

lý đối tượng nghiện 

ma túy 

04 Chuyên viên  

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị 

nhân lực, Luật, Điều tra tội phạm, Quản trị kinh doanh. 

3 Hành chính 

tổng hợp 

Có kỹ năng soạn thảo 

văn bản, phân tích, 

tổng hợp số liệu báo 

cáo và kỹ năng làm 

việc nhóm 

01 Chuyên viên 

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý 

nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. 

4 Kế toán Có kỹ  năng xây dựng 

kế hoạch, quản lý 

01 Kế toán viên 

(mã số 06.031) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

Kế toán viên (mã số 06.031) theo quy định tại Thông tư số 
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tài chính, quản lý tài 

sản, tài sản công 

77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. 

5 Y tế, điều 

dưỡng 

Có kỹ năng tổ chức 

thực hiện công tác 

điều dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe, lập hồ sơ 

bệnh án cho đối 

tượng 

01 Y sĩ hạng IV trở lên 

(mã số V.08.03.07) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy 

định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên. 

Dược hạng IV trở 

lên  

(mã số V.08.08.23) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo 

quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên 

Điều dưỡng hạng IV 

trở lên 

(mã số V.08.05.13) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) 

theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên 

II 

Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, người rối 

nhiễu tâm trí khu vực Miền núi 

04 

  

1 Dạy nghề Có năng lực tổ chức 

dạy nghề gắn với lao 

động trị liệu và phục 

hồi chức năng cho đối 

tượng tâm thần; có kỹ 

năng sư phạm, không 

nói ngọng. 

01 Giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp lý 

thuyết hạng III 

(mã số V.09.02.07) 

 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III 

(mã số V.09.02.07) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-

BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư 

số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một 

trong các chuyên ngành: Thú Y, Chăn nuôi - Thú Y, Trồng 

trọt, Nông học. 

2 Chăm sóc trực 

tiếp đối tượng 

Có kỹ năng tổ chức 

thực hiện công tác 

điều dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe, lập hồ sơ 

bệnh án cho đối 

tượng 

03 Y sĩ hạng IV trở lên 

(mã số V.08.03.07) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy 

định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên. 

Dược hạng IV trở 

lên  

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo 
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(mã số V.08.08.23) quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên 

Điều dưỡng hạng IV 

trở lên 

(mã số V.08.05.13) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) 

theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên 

III 
Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu 

niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn 
02 

  

1 Quản lý đào tạo Có kỹ năng xây dựng, 

tổ chức thực hiện kế 

hoạch đào tạo dài 

hạn, hằng năm. Lập 

kế hoạch và phối hợp 

xây dựng chương 

trình, giáo trình, học 

liệu dạy học; thực 

hiện công tác giáo vụ. 

01 Chuyên viên 

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục, Quản lý xã hội. 

2 Hành chính 

tổng hợp 

Có kỹ năng soạn thảo 

văn bản, phân tích, 

tổng hợp số liệu báo 

cáo và kỹ năng làm 

việc nhóm 

01 Chuyên viên 

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý 

nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. 

IV 
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng 

người có công 
05   

1 Hành chính 

tổng hợp 

Có kỹ năng soạn thảo 

văn bản, phân tích, 

tổng hợp số liệu báo 

cáo và kỹ năng làm 

việc nhóm 

02 Chuyên viên  

(mã số 01.003) 
Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý 

nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. 

2 Quản trị Có năng lực trong 

công tác hành chính 

quản trị, công tác mua 

01 Chuyên viên 

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 
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sắm tài sản công, 

công tác bảo trì, bảo 

dưỡng tài sản, trang 

thiết bị, công tác 

phòng cháy chữa 

cháy, công tác thực 

hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị 

nhân lực, Kế toán, Luật. 

3 Y tế, điều 

dưỡng 

 

Có kỹ năng tổ chức 

thực hiện công tác 

điều dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe, lập hồ sơ 

bệnh án cho đối 

tượng 

01 Y sĩ hạng IV trở lên 

(mã số V.08.03.07) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy 

định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên. 

Dược hạng IV trở 

lên  

(mã số V.08.08.23) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo 

quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên 

Điều dưỡng hạng IV 

trở lên 

(mã số V.08.05.13) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) 

theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên 

4 Chăm sóc dinh 

dưỡng 

Có kỹ năng trong chế 

biến thực phẩm, nấu 

ăn và xây dựng thực 

đơn ăn hằng ngày cho 

đối tượng đảm bảo đủ 

dinh dưỡng theo quy 

định 

01 Nhân viên trở lên  

(mã số 01.005) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Nhân viên (mã số 

01.005) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 

05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các 

chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn trở lên 

V Trung tâm Bảo trợ xã hội 05   

1 Chăm sóc trực 

tiếp đối tượng 

Có năng lực tổ chức 

thực hiện và theo dõi, 

02 Y sĩ hạng IV trở lên 

(mã số V.08.03.07) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy 
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 chăm sóc sức khoẻ, 

quản lý đối tượng tâm 

thần 

 

định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên. 

Dược hạng IV trở 

lên  

(mã số V.08.08.23) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo 

quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên 

Điều dưỡng hạng IV 

trở lên 

(mã số V.08.05.13) 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) 

theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên 

2 Quản trị Có năng lực trong 

công tác hành chính 

quản trị, công tác mua 

sắm tài sản công, 

công tác bảo trì, bảo 

dưỡng tài sản, trang 

thiết bị, công tác 

phòng cháy chữa 

cháy, công tác thực 

hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

01 Chuyên viên 

(mã số 01.003) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 

01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị 

nhân lực, Kế toán, Luật. 

3 Dạy nghề Có năng lực tổ chức 

dạy nghề gắn với lao 

động trị liệu và phục 

hồi chức năng cho đối 

tượng tâm thần; có kỹ 

năng sư phạm, không 

nói ngọng 

01 Giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp lý 

thuyết hạng III 

(mã số V.09.02.07) 

 

Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh 

nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III 

(mã số V.09.02.07) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-

BNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư 

số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một 

trong các chuyên ngành: Thú Y, Chăn nuôi - Thú Y, Trồng 

trọt, Nông học. 

4 Văn thư, lưu trữ Có năng lực về công 

tác văn tư lưu trữ, bảo 

mật thông tin theo 

01  Văn thư viên  

(mã số 02.007) 

Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Văn thư viên (mã số 

02.007) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt 
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quy định nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ học, Khoa học thư viện. Đối với chuyên ngành 

Khoa học thư viện phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

 Tổng cộng 24   
 

 


