
UBND THANH PHO HA NQI 
SO NONG NGHIEP VA PTNT nA NQI 

BIEU CHI TJEU TUVEN DUNG VIEN CHUC VAO LAM VLC T1 CAC DQN V TRçC THUQC 
SO NONG NGHIP VA PTNT HA NQI NAM 2022 

(Kern theo Quyit djnh s 110 l/QD- SNN ngàyfrhang 1/ nám 2022 cza S&Nong nghip và PTNTHà Ni) 

rr Ten doii vj 

Chi tiêu tuyn dung nm 2022 

Vi trI vic lam Chirc danh ngh 
nghip 

Ma s chic 
danh ngh 

nghip 

Hang chic danh 
ngh nghip Si hrqng ngireri 

TrInh d; Ngänh hoc chuyên ngãnh dào to theo yêu cAu cüa 
vj tn vic lam theo Quyt dinh phê duyt cOa UBND Thãnh 

ph 

rj (2) (3) (4) (5) (6) (8) Chi cyc Trng trQt và Bão 
v thu'c vat 

(7) 

247 

Tram Trng trQt và BVTV 
huyn Ba Vi 

Quãn I bão ye th,jc vat Bâovêvjênbàovê 
thixc vat V.03.0 1.02 III 9 

Tis Dai hQc tr& len các ngành, chuyén ngânh: Nông h9c, Bão 
ye thtrc vat, Khoa hoc cay trng, Trng trQt, Cong ngh sinh 
hQc, Báo quan ch bin nOng san, Sinh hQc, K5' thut trông 

cay 

Kim dich thLrc vat K5' thuOt viên báo 
ye thijc vat V.03.01.03 IV 6 

Tr Cao dng trà IOn các ngành, chuyên ngành: Nong hçc, 
Báo ye thi.rc vat, Khoa hQc cay tthng, Trng trpt, Cong ngh 
sinh hQc, Báo quãn ch bin nOng san, Sinh hQc, K5' thut 

trông cay 

2 Trm Trng tr9t và BVTV 

Quãn 1 bCo v thi.rc vat Bào ye viên báo ye 
thuc vat V.03.01.02 Ill 11 

Tr Dai h9c trâ IOn các ngành, chuyOn ngãnh: NOng h9c, Bão 
ye thi.rc vt, Khoa hQc cay trng, Trng trot, Cong ngh sinh 
hçc, Báo quãn ch bin nOng san, Sinh hçc, K5 thut trông 

cay 
huyn SOc Scm 

Kim djch thirc vat K' thuât viOn bão 
ye thuc vat V.03.01.03 IV 3 

Tr Cao dng trO IOn các ngành, chuyOn ngành: Nông hçc, 
Báo v thrc v.t, Khoa hQc cay trng, Trng trQt, COng nghé 
sinh h9c, Bào quân ch bin nOng san, Sinh hoc. KS' thut 

trông cay 



TT Ten din vi 

Chi tiu tuyn dtfing nAm 2022 

Y tn wic lAm Chire danh ngh 
nghip 

MA so chirc 
danh ngh 

nghip 

Hang chüc danh 
ngh nghip s6 ltrçrng ngiroi 

TrInh d; NgAnh hoc chuyên ngAnh dAo to theo yCu cu cüa 
v trI vic lAm theo Quyt dinh phê duyt cüa UBND ThAnh 

ph 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3 Tram Trng tr9t và BVTV 
huyn Chtxcmg M 

Quán 1 báo v thi.rc vat Bãovévjnbovê 
thuc vat V.03.01.02 III 10 

Tr Di hçc trâ len các nganh, chuyên ngành: Nông h9c, Bão 
ye thuc vat, Khoa hçc cay trng, Trng tr9t, Cong ngh sinh 
hQc, Bão quán ch bin nOng san, Sinh h9c, K5' thuât tr6ng 

cay 

Kim djch thc vat K' thuât viên bão 
ye thtrc vt V.03 .0 1.03 IV 3 

Tfr Cao ding tr& len các ngãnh, chuyên ngành: Nông h9c, 
BAo v thrc vt, Khoa hc cay trng, Trng trQt, Cong ngh 
sinh hoc, Báo quAn ch bin nông san, Sinh hçc, K5' thut 

trong cay 

4 Tram Trng tr9t và BVTV 
huyn lfng Hôa 

Quãn l bão v thuc vat Bão ye vién bâo ye 
thçrc vt V.03.01.02 III 10 

Tx Dai h9c trâ len các ngành, chuyen ngãnh: Nông hQc, Báo 
ye thrc vOt, Khoa hçc cay trng, Trng trQt, Cong ngh sinh 
hçc, Báo quãn ch bin nông san, Sinh hçc, K thut trng 

cay 

Kim dich thuc vat K thuât viên bào 
ye tic Vat V.03.0 1.03 lv 4 

Tr Cao dAng tth len các ngãnh, chuyen ngành: Nông h9c, 
Báo v thic vat, Khoa hçc cay tr6ng, Trng trQt, COng ngh 
sinh hoc, BAo quán ch bin nOng san, Sinh h9c, K5' thuât 

trông cay 

5 Tram Trng trçt và BVTV 
huyên M5 DCrc 

Quán l bão ye thixc vat B0yyjênboyê 
thuc vat V.03.01.02 III 10 

Tr Di hçc trô len các ngành, chuyen ngành: NOng h9c, Bào 
ye thrc vat, Khoa hQc cay trng Trng tr9t, Cong ngh sinh 
hoc, Bão quán ch bin nông san, Sinh hçc, K5 thuãt trng 

cay 

KiEm djch thrc vat K5' thuât viên báo 
ye thi.rc vat V.03 .0 1.03 IV 3 

Tr Cao dAng trâ len các ngành, chuyên ngành: Nông hQc, 
Bão ye thuc vat, Khoa h9c cay trng Trng tr9t, COng ngh 
sinh h9c, Báo quán ch blin nOng san, Sinh hçc, K5 thuât 

trông cay 



rr Têndo'iivl 

Chi tiêu tuyn dung nàm 2022 

V trI vic lam Chfrc danh ngh 
nghip 

Ma s6 chirc 
danh ngh 

nghip 

Hang chirc danh 
ngh nghip S Itrçrng ngrri 

Trinh d; NgAnh hoc chuyên ngành dào to theo yêu cu cüa 
V. trI vic lam theo Quyt djnh phê duyt cOa UBND Thành 

ph 

(2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

6 Tram Trng tr9t và BVTV 
huyn Dông Anh Quán 1 bão ye thrc vat Báovévjên bãov 

thrc vat V.03.0 1.02 III 14 

Tr Di hc trâ len các ngành, chuyên ngành: Nông hçc, Bão 
ye thçrc vet, Khoa hçc cay trng, Trng tr9t, Cong ngh sinh 
hQc, Bâo quãn ch bin nông san, Sinh hQc, K5 thut trng 

cay 

7 Tram Trng trQt và BVTV 
huyn Phü Xuyén 

Quán ly" bão v thirc vat Bào ye vién bào ye 
thtrc vat V.03.01.02 Ill 6 

Tir Dai h9c trâ len các nganh, chuyên ngành: Nông hçc, Bâo 
ye thirc vet, Khoa h9c cay trng, Trng trot, COng ngh sinh 
hoc, Báo quãn ch bin nông san, Sinh hçc, KS' thuãt trng 

cay 

Kim d!ch thirc vat KS' thuât viCn bão 
ye thrc vt V.03 .0 1.03 IV 2 

Tr Cao dng trâ len các ngành, chuyên ngành: Nông hçc, 
Bâo ye th.rc vat, Khoa hQc cay trng Trng trot, Cong nghê 
snh hoc, Báo quán ch bin nOng san, Sinh hçc, KS' thut 

trong cay 

8 Tram Trng trçt và BVTV 
huyn Thithng Tin 

Quãn I bào ye thLrc vat Bàovêvjénbãové 
thtxc vat V.03.01.02 Ill 8 

Tir Di hQc trâ len các ngành, chuyên ngành: NOng h9c, Bão 
ye thuc vet, Khoa hc cay tr6ng, Trng trot, Cong nghé sinh 
h9c, Bâo quán ch bin nOng san, Sinh hoc, KS' thuOt trcng 

cay 

Kim djch thc vat KS' thuOt vién báo 
v thirc vt V.03.01.03 IV 3 

Ti Cao ding trO len các ngânh, chuyên ngãnh: Nông hpc, 
Báo v thc vet, Khoa h9c cay trng, Trng trot, Cong ngh 
sinh hçc, Bão quãn ch bin nOng san, Sinh hoc, KS' thuOt 

trong cay 



Ten do'n v 

Chi tiêu tuyn dung nm 2022 

Vj trI vic him Chirc danh ngh 
nghip 

Mi s chirc 
danh ngh 

nghip 

Hang chüt danh 
ngh nghip S Itrçrng ngirori 

TrInh d; Nginh hoc chuyên nginh dào to theo yêu cu cüa 
vi trI vic him thco Quyt dinh phê duyt cüa UBND Thinh 

ph 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) 

9 Trm Trng tr9t Va BVTV 
huyn Me Linh 

Quãn I báo ye thc vat Báovvjênbáovê 
thisc vat V.03.01.02 

(8) 

III 10 

Tr Di hçc tr& len các ngành, chuyên ngành: Nông h9c, Báo 
v thirc vt, Khoa hQc cay tr6ng, Trng trQt, Cong ngh sinh 
hçc, Bao quan che bien nong san, Sinh hçc, Ky thuat trong 

cay 

Kim dich thtrc vat K5 thuât vién baa 
ye thi.rc v V.03 .0 1.03 IV 3 

Tr Cac dng tr& len các ngành, chuyên ngành: NOng h9c, 
Báo ye thuc vt, Khoa hoc cay trng, Trng trQt, Cong nghé 
sinh hçc, Bão quãn ch bin nOng san, Sinh hçc, K5 thut 

trông cay 

10 Tr?m Trng trQt và BVTV 

Quãn 1y baa ye thi.rc vat Baa v vién bào ye 
thtrc vat V.03.01.02 III 8 

Tr Di hçc tr& len các ngãnh, chuyên ngành: Nông hpc, Bãc 
v thrc vt, Khoa hoc cay trng, Trng trpt, COng nghé sinh 
hoc, Báo quãn ch bin nông san, Sinh h9c, K5' thuOt trông 

cay 
huyn Thanh Oai 

Kim dich thiic vat K3 thuât viên baa 
ye thuc vat V.03.01,03 IV 2 

Tr Cao dAng trO len cic ngânh, chuyên ngành: NOng hQc, 
Báo ye thuc vt, Khoa h9c cay trng, Trng trQt, COng ngh 
sinh hçc, Bão quãn ch bin nOng san, Sinh hoc, K5 thuât 

trông cay 

11 Tram Trng trçt và BVTV 

Quãn ly baa v thijc vt Bâovévjênboy 
thu'c vat V.03.01.02 III 11 

Tr Di hçc tr& len các nganh, chuyên ngành: NOng hçc, Baa 
ye thc vat, Khoa h9c cay trng, Trng trçt, Cong nghê sinh 
h9c, Baa quãn ch bin nOng san, Sinh hoc, K5' thuât trng 

cay 
huyn PhOc ThQ 

Kim dich thi.rc v.t K57 thuât viên baa 
ye thuc vat V.03 .0 1.03 IV 3 

Tr Cao dAng trô len các nganh, chuyên ngành: Nông hQc, 
Bão v thc vt, Khoa h9c cay trng, Trng tr9t, COng ngh 
sinh hçc, Baa quàn ch bin nông san, Sinh hçc, K thu.t 

trông cay 



S 

Chi lieu tuyn dung nam 2022 

TT Ten don vj 
Vi tn vic lam Chuc danh ngh 

nghiçp 

Ma s chirc 
danh ngh 

nghip 

Hang chic danh 
ngh nghip S hrçrng ngtriri 

TrInh d; Nganh hoc chuyên ngành dào to theo yêu cãu cüa 
vi trI vic lam theo Quyt dinh phê duyt cOa UBND Thành 

p 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

12 Tram Trng trOt vâ BVTV 

Quãn 1 bão v thrc vt Bâo ye vién bâo v 
thc vt V.03.01.02 III 8 

Tr Dai hc trâ len các ngành, chuyen ngành: Nông h9c, Bão 
v th,rc 4t, Khoa h9c cay trng,Trng trpt, Cong nghê sinh 
h9c, Baa quãn ch bin nông san, Sinh hQc, K thut trng 

cay 
huyn Quác Oai 

Kim djch thc vt K5 thuât viên bão 
ye thijc vat V.03.0 1.03 IV 2 

Tr Cao dng trr len các ngành: NOng hoc, Báo v thrc vt, 
Khoa hoc cay trng, Trng trQt, COng nghé sinh hoc, Bâo 

quan ch bin nông san, Sinh hpc, K thuOt tr6ng cay 

Tram Trng trQt và BVTV 

Quãn ly báo v thc vt Baovevjenbaoye 
thtrc vat V.03.01.02 Ill 9 

Tix Dai hoc tr& len các ngânh: Nông hoc, Bão ye thisc vat, . 
Khoa hc cay trong, TrOng trpt, Cong ngh sinh hçc, Baa 

quàn ch bin nông san, Sinh hoc, K thuOt trng cay 
13 

huyn Thach That 

Kim djch thuc vt K thuât viên bão 
ye thi.rc vat V.03.0 1.03 

Tr Cao dàng trâ len các ngành, chuyên ngành: NOng hoc, 
Báo v thtrc '4t, Khoa hc cay trng, Trng trQt. COng ngh 
sinh hçc, Bão quán chê bin nOng san, Sinh hpc, K thut 

trông cay 

14 Tram Trng trçt và BVTV 

Quàn 1 bão v thi.rc vat Bâo v viên baa v 
thixc v.t V.03.01.02 III 8 

T& Dai hoc trO len các ngành, chuyén ngành: NOng hçc, Báo 
ye thi.rc vat, Khoa hoc cay trng, Trng tr9t. COng ngh sinh . 
hçc, Bão quãn ché biên nOng san, Sinh hçc, K thuOt trng 

cay 
huyn Gia Lam 

Kim dich thijc vt K5 thuât viên bão 
ye thuc vOt V.03.01.03 IV 3 

Tr Cao dng trô len các ngành, chuyén ngành: NOng hçc, 
Bão ye thiic vet, Khoa hc cay trng, Trng trQt, Cong ngh 
sinh hoc, Bão quãn che bien nong san, Sirih hoc, K thuãt 

trông cay 

V;\ 1<B 



s6 Iirçrng ngu*i 
Hang chic danh 

ngh nghip 

IV 3 

Tr?m Trng trçt và BVTV 
huyn Hoài Dcrc 

15 

V.03 .0 1.02 

V.03.01.03 

Bão ye viên bâo ye 
thuc vat 

V.03.01.02 

4 

Tr Di hçc trâ len các nganh, chuyén ngânh: NOng h9c, Bào 
v thire vat, Khoa h9c cay trng, Trng trQt, Cong nghé sinh 
hoc, Bão quàn ch bién nOng san, Sinh hoc, K thudt trng 

cay 

IV 

T& Cao dAng trâ len các ngành, chuyén ngành: Nông h9c, 
Bão v thrc vt, Khoa hçc cay trng, Trng tr9t, COng ngh 
sinh hcic, Bão quãn ch bin nông san, Sinh hçc, K5 thuát 

trông cay 

(2) 

Tram Trng trQt và BVTV 
huyn Dan Phtxçing 

Trm Trng trQt và BVTV 
huyn Thanh TrI 

Chi tiêu tuyn dung näm 2022 

Ma s chic 
danh nghe 

nghip 

(4) (5) (6) 

Bãovvjénbãov 
thut vt 

K5 thuát vién bào 
v thuc vat 

Bãovévjênbâov 
thuc vat 

K' thuãt vién bào 
ye thuc vat 

Trinh d; Ngành hoc chuyên ngành dão t30 theo yêu cu cüa 
vi tn vic lam theo Quyt dinh ph duyt cüa UBND Thänh 

ph 

(8) 

Tr Di h9c tri len các ngành, chuyên ngành: Nông hQc, Báo 
v thut 4t, Khoa hQc cay trng, Trng trçt, Cong ngh sinh 
hQc, Báo quán ch bin nông san, Sinh hçc, K thut trng 

cay 

Tr Cao d&ng trâ len các ngành, chuyén nganh: Nông h9c, 
Bào v thixc vt, Khoa hQc cay trng, Tr6ng trQt, Cong nghê 
sinh hçc, Báo quán ch bin nông san, Sinh hçc, K9 thuãt 

trông cay 

Tr Di hQc trâ len các ngành, chuyen ngành: NOng hQc, Báo 
v thtrc vt, Khoa h9c cay trng, Trng trQt, Cong ngh sinh 
hçc, Bão quan ch bin nông san, Sinh hçc, K5 thut trng 

cay 

Tr Cao dAng trO len các ngânh, chuyên ngành: Nông hoc, 
Báo v th,rc vet, Khoa h9c cay tr6ng, Trng trçt, Cong ngh 
sinh h9c, Báo quãn ch bin nông san, Sinh hçc, K5 thut 

trông cay 

(3) 

Quãn l bão v thsc vat 

3 

9 

V.03.01.03 

IT 

Quãn 1 báo v thtrc vat 

Kim djch thirc vt 

Quán ly báo ye thuc vat 

Kiém dich thizc vat 

(7) 

8 

Chic danh ngh 
nghip 

V.03.01.03 

V.03 .0 1.02 

IV 

K thuât vién bão 
ye thrc vat 

III 

II' 

Ten don vj 

r1 

17 

V tn 'ic lam 

II' 

Kim djch thrc vat 



Tram Trng trot và BVTV 
qun Long Biên 

21 

Tram Trng trçt và BVTV Thj 
xâ Scm Tây 

18 

Tram Trng trçt và BVTV 
qun Ha Dông 

(8) 

T& Dai hc tth len các ngành, chuyên ngãnh: Nông hoc, Baa 
v thjc vat, Khoa hc cay trng, Trng trQt, Cong nghê sinh 
hpc, Bão quán ch bin nông san, Sinh hoc, K5 thuât trng 

cay 

Quãn I bão ye thc vat 

Quán I bão ye thcrc vat 

Quãn l baa ye thuc vat 

Kim djch thc vt 

Quán I báo ye thuc vat 

VI tn vic lam 

(3) 

Báo v viên báo ye 
thuc vat 

Bão v' viên bão ye 
thçrc vat 

Bâo ye viên bão ye 
thirc vat 

K5' thut viên báo 
ye thuc vat 

Chuc danh ngh 
nghip 

Chin doán viên 
bnh dng vt V.03.04.11 

V.03.01.02 

V.03 .0 1.02 

V.03 .0 1.02 

V.03.01.03 

Ma s chfrc 
danh ngha 

nghip 

III 

III 

III 

III 

IV 

Chi tiêu tuyn dyng näm 2022 

Hng chfrc danh 
ngh nghip 

5 

12 

S hryng ngu*i 

8 

3 

11 

13 

PhOng K5 thut 

Ten don v 

(2) 

Chin doán, diu trj bnh dng 
vt hoang dã 

FDJ 

20 

19 
Tram Trng trçt và BVTV 
khu vi.rc Bc T& Liêm, Nam 
TirLiêm,TâyH 

Trinh d; Nganh hoàc chuyên ngành dào to thee yêu cu cüa 
vi tn vic lam theo Quyt dnh phê duyt cUa UBND Thành 

ph 

Tx Cao ding trâ len các ngành, chuyên ngãnh: Nông hoc, 
Báo ye thtrc vat, Khoa hçc cay trng, Trng trçt, Cong ngh 
sinh hçc, Bão quãn ch bin nông san, Sinh hoc, K thuât 

trông cay 

Tr Dal hçc trâ len các ngành, chuyên ngành: Nông hçc, Baa 
v thisc vt, Khoa hçc cay trng, Trng tr9t, Cong ngh sinh 
hoc, Bão quàn ch bin nông san, Sinh hoc, K thut trng 

cay 

Tr Dai hc trâ len các ngành, chuyên ngành: Nông hçc, Baa 
ye thirc vat, Khoa hc cay trng, Tring trQt, Cong ngh sinh 
hoc, Bao quan che bien nong san, Sinh hoc, Ky thuat trong 

cay 

Tr Dai hc tth len các ngành, chuyên ngãnh: Nông hoc, Baa 
ye thirc vet, Khoa hçc cay trng, Trng trpt, Cong ngh sinh 
hçc, Báo quãn ch bin nOng san, Sinh hoc, K5 thut trông 

cay 

Dai hc trr len ngành, chuyen ngãnh: Thu y 

(4) (7) (5) (6) 

Bão ye viên bão ye 
thuc vat V.03.01.02 III 

H Trung tam Ciru h dông 4t 
hoang dä 

5 

TT 
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- 
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V.03.04.12 

06.031 K toán viên 

Chi tiêu tuyn dung nàm 2022 

TT Ten &ln v 
TrInh d; Ngãnh hoc chuyên ngInh dào to theo yêu cu cOa 
vj trI vic urn theo Quyh d!nh phê duyt cüa UBND ThInh 

ph 

S lirçrng ngirOi 

4 Trung cp trô len ngành, chuyén ngânh: ThO y; Chãn nuOi - 
ThO y 

3 

PhOng K thut mOi trixing 

K str 111 V05 .02.07 K' thut môi trithng Dai hçc tri len ngành, chuyen ngành: COng nghe mOi 
trtr1ng 

Phàng Nghip vii 

0 1.003 Chuyên viên 
Nghip vv xây dimg 

nông thOn mâi Di hçc trr len ngành, chuyên ngành: Cong ngh môi 
truOng, Kinh t xây dirng 

PhOng To ch(rc - Hành chinh 

K5 thuãt viên chin 
doan bénh dng vt 

Chuc danh ngh 
nghip 

M s chfrc 
danh ngh 

nghip 

Hang chtrc danh 
nghe nghip 

Dai hc trâ len ngành, chuyen ngành: Luât 

Di h9c trâ len ngành, chuyên ngành : Tài chmnh - Ké toán 
Ban Quãn I rung PhOng ho 
- Dc dung 6 

Chuyen viên 0 1.003 

1 

(1) (2) (3) 

Chãm sóc, nuôi duong dng vt 
hoang dâ 

HI 

Trung tam Bão ye môi 
tru*ng trong san xut nông 
nghip vã Xây dung nông 
thôn mOi 

Vi trI vic Im 

(8) 

To ch(rc nhân sr 

Trung tam Phãn tIch va 
Iv Chüng nhn cht luqng san 

phãni nông nghiêp 

PhOng Hành chinh - Ting hcip 

Ké toán 

IV 



S lrqng nguôri 
Trinh d; Ngãnh h4c chuyên nganh dào to theo yêu cu cOa 

vj tn vic lam theo Quyt dinh phê duyt cua URNI) Thành 
ph 

4 

2 Dai hçc tr& len ngành, chuyen ngành: Lam sinh; Khoa hQc 
môi tnrông; Lut 

(8) 

Dai hçc tru len ngành, chuyen ngành: Lam sinh; Quàn I dt 
dai 

Dai hoc trâ len ngành, chuyen ngành: Ké toán, Thuong mal, 
QuAn trj kinh doanh 

Dai hçc trô len ngành, chuyên ngành VAn this - hru trO; 
tru&ng hçip co bang K toAn phãi cO ching chi bi duOng 

nghip vu vAn thu do co sâ dAo t?o cO thm quyén cap 

Di hçc trà len ngAnh, chuyên ngAnh: Kinh t xây di,rng 

Di hçc trâ len ngAnh, chuyên ngAnh: K thut cong trInh 
xAy dçrng, Quán I xAy dirng 

(1) 

Phông Djch vy thUy lçii 

Phông T ch(xc - Hânh chInh 

DOI Ca dng bão v rirng vâ 
PhOng cháy, chUa cháy thng 

Tram Báo v rung Soc Son 

Bão ye thng 

VAn this viên 

ChuyCn viên 

Chtrc danh ngh 
nghip 

V.03.10.29 

Ma s chfrc 
danh ngh 

nghip 

(5) 

Hang chfrc danh 
ngh nghip 

(6) (7) 

2 

4 

7 

3 

2 

2 

TT 

PhOng K hooch - Tài vi 

Ban Quan l và Duy tu cãc 
cong trInh nông nghiêp, 
nông thôn Ha Ni (ngun 
ngãn sách nhà nu&c cap) 

(2) 

Hành chinh 
tong hçp 

Van thu 

K hoach 

Co dng bào v nirng Va phông 
cháy, chia cháy thng 

Vj trI vic lam 

(3) 

Chuyen vién 

Quãn I bão v 
rfrng viën 

(4) 

Quãn I báo ye 
rung vién 

V.03.10.29 

Chi tiêu tuyn dung nám 2022 

VI 

QuAn 1 dch vy thOy lçii V.05.02.07 

0 1.003 

02.007 

0 1.003 

Ill 2 

Ten do'n vi 

K5 su 

III 

III 

III 



(1) (2) (3) 

10  

Ten doii v 

Vi trI vic urn Chi.rc danti ngh 
nghip 

MAschic 
danh ngh 

nghip 

TT 

Chi tiêu tuyn dung nAm 2022 

TrInh d; Nganh hoc chuyên ngãnh dào to theo yêu cu cüa 
vj tn vic lam theo Quyt d.nh ph duyt cüa UBND Thãnh 

ph 

Hang chtrc danh 
ngh nghip S hrçrng ngtrôi 

(8) 

K sti V.05.02.07 III 

Tang s& 
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