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1 Phóng viên 2 V.11.02.06
Phóng viên 

hạng III

Đại 

học

- Báo chí. Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học khác chuyên ngành báo 

chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về 

nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc tương đương

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông hoặc tương đương

2

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa

3 V.10.07.23

Hướng dẫn 

viên văn hóa 

hạng III 

Đại 

học

-Văn hóa

- Thanh nhạc;

- Múa;

- Quản lý văn hóa.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  hoặc tương đương

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông  hoặc tương đương

3
Hành chính - 

Tổng hợp
2 01.003 Chuyên viên 

Đại 

học

- Hành chính;

- Luật;

- Quản trị kinh doanh;

- Báo trí;

- Công tác xã hội.

4
Huấn luyện 

viên 
1 V.10.01.03

Huấn luyện 

viên hạng III

Đại 

học
- Thể dục thể thao

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc tương đương

 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông  hoặc tương đương

STT

Vị trí 

việc làm 

cần tuyển

Số 

lượng 

tuyển 

dụng

Chức danh nghề nghiệp Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ NỘI VỤ

 PHÊ DUYỆT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA- THÔNG TIN

VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ BÀ RỊA NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SNV ngày         tháng         năm 2022  của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Vị trí 
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Chức danh nghề nghiệp Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

5
Kỹ thuật 

viên 
1 V.05.02.08

Kỹ thuật viên 

hạng IV

Trung 

cấp

- Công nghệ thông tin;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc tương đương

6
Thư viện 

viên 
1 V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng IV

Trung 

cấp

- Thư viện hoặc chuyên ngành khác có 

liên quan. (Nếu tốt nghiệp trung cấp 

hoặc cao đẳng chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp)

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  hoặc tương đương

 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông hoặc tương đương

10Tổng cộng
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