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TT 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu trình độ, văn bằng, 

chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí 

việc làm 

1 

Nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và 

công nghệ 
(mã số 01.003) 

02 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu, triển khai ứng 
dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực 

công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; Thực hiện công tác 
nghiên cứu, ứng dụng các chế phẩm sinh học và triển khai xây dựng 

các mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, phòng chống các bệnh dịch gia súc, gia cầm; Duy 
trì, triển khai việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để nhân các 

giống cây trồng, lưu trữ và bảo tồn một số quỹ gen quý hiếm phục vụ 
phát triển nông nghiệp bền vững; Tập huấn các kiến thức về khoa học 

và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân; Thực hiện 
công tác nghiên cứu, lựa chọn và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trên địa 

bàn tỉnh. 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
thuộc một trong các ngành, chuyên 

ngành: Quản lý khoa học và công 
nghệ, Khoa học cây trồng, Công 
nghệ sinh học, Hóa học, Hóa dược. 

 
 

2 

Tư vấn, phổ biến, 

đào tạo chuyển giao 
khoa học kỹ thuật 

(mã số 01.003) 

02 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác tư vấn kỹ thuật, giới thiệu 
các sản phẩm mới, các tiến bộ kỹ thuật mới cho nhân dân trên địa bàn 

tỉnh; Tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học, 
bảo vệ môi trường, phòng chống các bệnh dịch gia súc, gia cầm, cơ 
khí, điện, địa chất….;  Tư vấn, giám định, phản biện khoa học và công 

nghệ; phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; Đào 

tạo, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu của đề tài và dự 
án sản xuất thử nghiệm vào thực tiễn sản xuất và đời sống; Triển khai 
các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các tiến bộ kỹ 

thuật mới; Xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm 
hoặc các công trình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
một trong các ngành, chuyên 
ngành: Quản lý khoa học và công 
nghệ, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, 
Khoa học cây trồng, Hóa học, Hóa 
dược, Điện tự động hóa xí nghiệp 
công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật 
điện, Hệ thống điện, Cơ khí, Địa 
chất công trình - Địa kỹ thuật.  



11 

TT 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu trình độ, văn bằng, 

chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí 

việc làm 

3 
Kế toán viên 

(mã số 06.031) 
01 

Thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương cho cán bộ, viên chức và 
người lao động; Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế 

toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác 
quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị; Tổ chức thực hiện công tác kế 
toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và 

các báo cáo khác, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin 
thuộc phần hành, phần việc được phân công 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
thuộc một trong các chuyên ngành 
Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. 

Tổng số có 05 chỉ tiêu tuyển dụng tại 03 vị trí việc làm. 

 

 
 


