
Chức danh

nghề 

nghiệp

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Trình độ chuyên môn 

(tốt nghiệp đại học 

ngành/chuyên ngành)

Ngoại ngữ Tin học

1

Xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn hỗ trợ 

thực hiện các chương trình, đề án 

khuyến công hằng năm, giai đoạn; 

hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đăng ký hỗ 

trợ kinh phí khuyến công hàng năm; 

kiểm tra thủ tục hồ sơ chứng từ tạm 

ứng, nghiệm thu và thanh quyết toán 

kinh phí các chương trình đề án khuyến 

công.

Chuyên viên 01.003 1

Trình độ Đại học trở lên, chuyên 

ngành: Kế toán

Sử dụng được ngoại

ngữ ở trình độ tương

đương bậc 3 khung

năng lực ngoại ngữ

Việt Nam

Có kỹ năng sử

dụng công nghệ

thông tin cơ bản

2 Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên 01.003 1
Trình độ Đại học trở lên, chuyên 

ngành: Luật

Sử dụng được ngoại

ngữ ở trình độ tương

đương bậc 3 khung

năng lực ngoại ngữ

Việt Nam

Có kỹ năng sử

dụng công nghệ

thông tin cơ bản

Nhu cầu

tuyển dụng viên chức

PHỤ LỤC

TT Vị trí việc làm tuyển dụng

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí việc làm tuyển dụng

Ghi 

chú
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Chức danh

nghề 

nghiệp

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Trình độ chuyên môn 

(tốt nghiệp đại học 

ngành/chuyên ngành)

Ngoại ngữ Tin học

Nhu cầu

tuyển dụng viên chức

TT Vị trí việc làm tuyển dụng

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí việc làm tuyển dụng

Ghi 

chú

3 Xúc tiến thương mại Chuyên viên 01.003 1

Trình độ Đại học trở lên, chuyên 

ngành: Quản trị Kinh doanh, hoặc 

Kinh tế Đối ngoại, hoặc Kinh tế 

Đầu tư, hoặc Ngoại Thương, hoặc 

Kinh tế Luật

Sử dụng được ngoại

ngữ ở trình độ tương

đương bậc 3 khung

năng lực ngoại ngữ

Việt Nam

Có kỹ năng sử

dụng công nghệ

thông tin cơ bản

4 Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ: Văn thư 02.007 1

Trình độ Đại học trở lên, chuyên 

ngành: Văn thư - Lưu trữ hoặc Lưu 

trữ học. Trường hợp tốt nghiệp Đại 

học chuyên ngành khác phải có 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp

Sử dụng thành

thạo máy tính,

các kỹ năng tin

học văn phòng

(Microsoft

Word,

Microsoft

Excel, Internet)

và sử dụng

thành thạo phần

mềm điện tử

phục vụ công

tác chuyên

môn.

Tổng cộng 4


