
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGẢ NĂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2 9 /TB-UBND Ngã Năm, ngày ỉ4 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch so 72/KH-UBND ngày 13/8/2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm về tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1208/UBND-TH ngày 10/6/2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên 
chức sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 13/8/2021 của ủy ban nhân dân 
thị xã Ngã Năm về việc tuyển dụng sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân 
dân thị xã Ngã Năm, năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của ủy ban nhân 
dân thị xã Ngã Năm về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức 
sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021;

ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm thông báo điều chỉnh nội dung Kế hoạch 
số 72/KH-UBND ngày 13/8/2021 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập 
thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021 cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN
a) Điều chỉnh khoản 2 Mục III Kế hoạch số 72/KH-UBND về chỉ tiêu 

tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm: Từ 91 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 
thành 102 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức. Cụ thể tăng thêm 11 chỉ tiêu tuyển 
dụng viên chức gồm:
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- Vị trí việc làm Giáo viên mầm non (chức danh nghề nghiệp - Giáo viên 
mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học (chức danh nghề nghiệp - Giáo viên 
tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): 06 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên trung học cơ sở (chức danh nghề nghiệp - Giáo 
viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): 03 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm nhân viên kế toán (ngạch Kế toán viên trung cấp, mã số 
06.032): 01 chỉ tiêu.

b) Điều chỉnh điểm b khoản 1 Mục V Kế hoạch số 72/KH-UBND:
* Nội dung trước khi điều chỉnh:
“b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không 

quá 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.”
* Nay được điều chỉnh thành:
“b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Thi viết.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: 180 phút.
- Thang điểm: 100 điểm.”

(Đính kèm phụ lục tổng hợp chỉ tiêu trình độ, chuyên ngành và vị trí việc 
làm cần tuyển dụng viên chức của từng đơn vị theo Kế hoạch số 72/KH-UBND 
ngày 13/8/2021 và phụ lục theo Kế hoạch điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 
72/KH-UBND).

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO
Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ ngành học theo đúng tiêu 

chuẩn chức danh ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển (đạt tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và điều kiện khác của ngạch cần 
tuyển dụng, được thông báo tại phụ lục đính kèm).

III. HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
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2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân 

tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển 
viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự 

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, NƠI NHẬN HỒ SƠ 
VÀ LỆ PHÍ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường 

bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định 
tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

- Địa chỉ: Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm, khóm 3, phường 1, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 
30 ngày kể từ ngày thông báo điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 72/KH-UBND 
ngày 13/8/2021 của ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm về tuyển dụng viên chức 
sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021 được 
thông báo trên những phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại ủy ban nhân dân thị 
xã và Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm.

3. Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã 
Năm, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

4. Lệ phí xét tuyển
- Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo quy định.
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- Địa điểm nộp lệ phí: Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển.
* Lưu ý: Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và Quyết định điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự 
nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021 được niêm 
yết tại ủy ban nhân dân thị xã và Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm (khóm 3, 
phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và được thông báo trên những 
phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của thị xã.

Những người đăng ký dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với 
Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021 (Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện 
thoại: 02993.523175./.^- • • • ■

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT. TU, TT.HĐND thị xã;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Phòng GD và ĐT thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Đài Truyền thanh thị xã;
- Cổng thông tin điện tử thị xã;
- Lưu. VT, VP.

CHỦ TỊCH

Kim Thái Phong



29/TB-UBND
PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 20217 , 7 14-02=2022 09:53:59 +07:00
(Ban hành kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã) M -

STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG 91
I. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 86

A Cấp Mẫu giáo, Mầm non 11 0 0

1 Trường Mầm non Phường 1

2

Giáo 
viên 
mầm 
non

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 

chương trình GDMN

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng 
trở lên

Sư phạm Mầm 
non

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

2 Trường Mầm non Phường 2 3

Giáo 
viên 
mầm 
non

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 

chương trình GDMN

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng 
trở lên

Sư phạm Mầm 
non

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

3 Trường Mầm non Phường 3 1 Nhân 
viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 Trường Mầm non Long Bình 1

Giáo 
viên 
mầm 
non

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 

chương trình GDMN

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng 
trở lên

Sư phạm Mầm 
non

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

5 Trường Mẫu giáo Tân Long

1 Nhân 
viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên kế 
toán

Lập dự toán kinh phí thường 
xuyên, dự toán thu chi của đơn 

vị. Xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ, phân bổ kinh phí hoạt động 
của đơn vị. Thực hiện trả lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 
các khoản chi khác theo quy định

Kế toán viên 
trung cấp

06.032 Cao đẳng 
trở lên

- Tài chính - 
Kế toán;
- Kế toán;
- Kiểm toán.

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

6 Trường Mẫu giáo Vĩnh Quới 1

Giáo 
viên 
mầm 
non

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 

chương trình GDMN

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng 
trở lên

Sư phạm Mầm 
non

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

7 Trường Mầm non Mỹ Bình 0
8 Trường Mẫu giáo Mỹ Quới 0

B Cấp Tiểu học 44

2
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 Trường Tiểu học Phường 1

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
Âm 
nhạc

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Âm nhạc đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Âm 
nhạc

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - 
Phường 1

2
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Nhân 
viên 
Thư 
viện, 

thiết bị

Theo dõi, quản lý thư viện. 
Thường xuyên sắp xếp các loại 
sách, truyện, tài liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, khoa học và tiện sử 

dụng

Thư viện 
viên hạng IV

V.10.02.07
Trung 
cấp trở 

lên
Thư viện

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

3 Trường Tiểu học Phường 2

4
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Nhân 
viên 
Thư 
viện, 

thiết bị

Theo dõi, quản lý thư viện. 
Thường xuyên sắp xếp các loại 
sách, truyện, tài liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, khoa học và tiện sử 

dụng

Thư viện 
viên hạng IV V.10.02.07

Trung 
cấp trở 

lên
Thư viện

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

3
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn tin học đối với học sinh tiểu 
học và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4

Trường Tiểu học Tân Long 1
1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

5 Trường Tiểu học Vĩnh Sử -
Phường 3

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 

môn tin 
học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

6 Trường Tiểu học Mỹ Bình 1
1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
Âm 
nhạc

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Âm nhạc đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Âm 
nhạc

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 

môn tin 
học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

7 Trường Tiểu học Mỹ Quới 1 1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Thể dục

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Thể dục đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục thể 
chất; sư phạm 

thể dục thể 
thao

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

8 Trường Tiểu học Mỹ Quới 2

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
Âm 
nhạc

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Âm nhạc đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Âm 
nhạc

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

9 Trường Tiểu học Vĩnh Quới 1

2
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1
Nhân 

viên kế 
toán

Lập dự toán kinh phí thường 
xuyên, dự toán thu chi của đơn 

vị. Xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ, phân bổ kinh phí hoạt động 
của đơn vị. Thực hiện trả lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

các khoản khác theo quy định

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Cao đẳng 

trở lên

- Tài chính - 
Kế toán;
- Kế toán;
- Kiểm toán.

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

10
Trường Tiểu học Tân Chánh A - 

Phường 2

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học



STT
Tên cPơhqưuờanng, 2đơn vị 

tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

11 Trường Tiểu học Tân Lập A -
Phường 2 1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

12 Trường TH và THCS Long Bình

3
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy học 

sinh tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

13 Trường TH và THCS Vĩnh Quới

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Tiếng Anh đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm 
vụ khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

14 Trường Tiểu học Phường 3 1 Nhân 
viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

C Cấp Trung học cơ sở 31

2

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
công 
nghệ

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn công nghệ đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm kỹ 
thuật; kỹ thuật 
công nghiệp; 
sự phạm công 

nghệ

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở

Trường THCS Phường 1
2

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn tiếng Anh đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Trường THCS Phường 1

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Hóa học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Hóa học đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Hóa 

học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Nhân 
viên 

thiết bị, 
thí 

nghiệm

Phụ trách quản lý phòng thí 
nghiệm, thiết bị, dụng cụ dạy 

học, học tập; hướng dẫn sử dụng 
thiết bị cho học sinh trong các 
bài thực hành, thí nghiệm; khai 
thác phầm mềm quản lý thiết bị;

chủ trì các nội dung sinh hoạt 
chuyên đề về thí bị, thí nghiệm ở 

trường...

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20

Cao đẳng 
trở lên

Chuyên ngành 
công nghệ thiết 
bị trường học 

(hoặc các 
ngành khác 
phù hợp với

VTVL thiết bị, 
thí nghiệm)

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

2 Trường THCS Phường 2

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
Ngữ 
văn

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Ngữ văn đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Ngữ 

văn

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm Tin 
học; kỹ sư tin 

học; kỹ sư 
công nghệ 
thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở



STT
TrTưêờn gc ơTqHuCaSn,Pđhơưnờnvgị 2 

tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Nhân 
viên 
Thư 
viện

Theo dõi, quản lý thư viện. 
Thường xuyên sắp xếp các loại 
sách, truyện, tài liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, khoa học và tiện sử 

dụng

Thư viện 
viên hạng IV

V.10.02.07
Trung 
cấp trở 

lên
Thư viện

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

3 Trường THCS Phường 3

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
công 
nghệ

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn công nghệ đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm kỹ 
thuật; kỹ thuật 
công nghiệp; 
sự phạm công 

nghệ

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy
môn 

Vật lý

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Vật lý đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Lý; 
sư phạm lý tin

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 

môn Mỹ
Thuật

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn Mỹ Thuật đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Mỹ 

thuật

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 Trường THCS Mỹ Bình

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Lịch sử

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Lịch sử đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Lịch 

sử

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Hóa học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Hóa học đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Hóa 

học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên văn 
thư

Theo dõi văn bản đi, đến; xây 
dựng tổng hợp báo cáo theo quy 
định. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Văn thư viên 
trung cấp 02.008

Trung 
cấp trở 

lên

Văn thư hành 
chính; Văn thư 
- Lưu trữ; Lưu 
trữ; Lưu trữ và 
quản lý thông 

tin

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

5

Trường THCS Tân Long

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
công 
nghệ

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn công nghệ đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm kỹ 
thuật; kỹ thuật 
công nghiệp; 
sự phạm công 

nghệ

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Hóa học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Hóa học đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32

Đại học 
trở lên

Sư phạm Hóa 
học

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị
TrườngtuTyHểnCdSụTnâgn Long

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

Trường THCS Tân Long
1

Nhân 
viên 
Thư 
viện

Theo dõi, quản lý thư viện. 
Thường xuyên sắp xếp các loại 
sách, truyện, tài liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, khoa học và tiện sử 

dụng

Thư viện 
viên hạng IV

V.10.02.07
Trung 
cấp trở 

lên
Thư viện

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên văn 
thư

Theo dõi văn bản đi, đến; xây 
dựng tổng hợp báo cáo theo quy 
định. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Văn thư viên 
trung cấp 02.008

Trung 
cấp trở 

lên

Văn thư hành 
chính; Văn thư 
- Lưu trữ; Lưu 
trữ; Lưu trữ và 
quản lý thông 

tin

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

6

Trường TH và THCS Long Bình

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
công 
nghệ

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 

môn công nghệ đối với học sinh 
THCS và thực hiện các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm kỹ 
thuật; kỹ thuật 
công nghiệp

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 

môn vật 
lý

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn vật lý đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Lý; 
sư phạm lý tin

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên văn 
thư

Theo dõi văn bản đi, đến; xây 
dựng tổng hợp báo cáo theo quy
định. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Văn thư viên 
trung cấp 02.008

Trung 
cấp trở 

lên

Văn thư hành 
chính; Văn thư 
- Lưu trữ; Lưu 
trữ; Lưu trữ và 
quản lý thông 

tin

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

Trường TH và THCS Long Bình

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

7

Trường TH và THCS Vĩnh Quới

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Lịch sử

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Lịch sử đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Lịch 

sử

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy
môn 

Địa lý

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Địa lý đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Địa 

lý

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy
môn 

Vật lý

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Vật lý đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Lý; 
sư phạm lý tin

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
giáo dục học sinh; Giảng dạy 
môn Tin học đối với học sinh 

THCS và thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng 

III
V.07.04.32

Đại học 
trở lên

Sư phạm Tin 
học; sư phạm 
toán tin; sư 

phạm lý tin; kỹ 
sư tin học; kỹ 
sư công nghệ 

thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

Trường TH và THCS Vĩnh Quới

1

Nhân 
viên 
Thư 
viện

Theo dõi, quản lý thư viện. 
Thường xuyên sắp xếp các loại 
sách, truyện, tài liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, khoa học và tiện sử 

dụng

Thư viện 
viên hạng IV

V.10.02.07
Trung 
cấp trở 

lên
Thư viện

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Nhân 

viên y tế

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường và 
quản lý sức khỏe học sinh. Quản 
lý và sử dụng các nguồn thuốc 

đúng theo quy định.

Y sĩ hạng IV V.08.03.07
Trung 
cấp trở 

lên
Y sĩ

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

II Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên 0

III Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và 
Thể thao 4

1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 
Thể thao

1 Kế toán 
đơn vị

Lập dự toán kinh phí thường 
xuyên, dự toán thu chi của đơn 

vị. Xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ, phân bổ kinh phí hoạt động 
của đơn vị. Thực hiện trả lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 
các khoản chi khác theo quy định

Kế toán viên 06.031 Đại học 
trở lên

- Tài chính - 
Kế toán;
- Kế toán;
- Kiểm toán.

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

1
Thể dục 
thể thao

Tham mưu lãnh đạo phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị tổ chức các 

giải đấu thể dục thể thao ở cơ sở, 
các điều kiện hướng dẫn về tập 
luyện và thi đấu của tổ chức và 

cá nhân

Huấn luyện 
viên hạng III V.10.01.03

Đại học 
trở lên

Thể dục thể 
thao

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 

làm cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Tuyên 
truyền, 

lưu 
động

Phối hợp với các ngành tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền lưu 

động các hoạt động chính trị, văn 
hóa xã hội ở địa phương; tổ chức 
liên hoan, hội thi, hội diễn; biên 
tập các chương trình lưu động, 

hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành 
tranh cổ động, các loại tài liệu 

tuyên truyền khác

Phương pháp 
viên hạng III

V.10.06.20 Đại học 
trở lên

- chuyên ngành 
Văn hóa;
- Tiếng việt và 
Văn hóa Việt 
Nam.

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

2 Đài Truyền thanh 1 Biên tập 
viên

Phụ trách chọn, viết tin, bài, giới 
thiệu chuyên mục; biên tập đúng 

các tiến độ kế hoạch bản thảo, 
chịu trách nhiệm về nội dung bản 

thảo, biên tập; thực hiện các 
nhiệm vụ khác thao sự phân công 

của lãnh đạo.

Biên tập viên 
hạng III V.11.01.03 Đại học 

trở lên

- Sư phạm Ngữ 
văn;
- Cử nhân Ngữ 
văn;
- Báo chí

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 

Báo chí thì phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng về 
nghiệp vụ báo chí, xuất 

bản; chứng chỉ bồi 
dưỡng biên tập viên 

hạng III

IV Sự nghiệp khác 1

1 Tổ Xóa đói giảm nghèo và bảo trợ 
xã hội thuộc Phòng LĐTB và XH 1

Xóa đói 
giảm 
nghèo

Thực hiện các chính sách về an 
sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo 
để nâng cao đời sống về vật chất 
và tinh thần của nhân dân, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương

Chuyên viên 01.003 Đại học 
trở lên

- Luật;
- Hành chính;
- Công tác xã 
hội

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
bậc 3 hoặc 

tương đương

Có chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 
bản hoặc tương 

đương



29/TB-UBND

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã) .

STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Số lượng 
người 

làm việc 
giao năm 

2021

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

hiện có

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 
làm 
cần 

tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chúNgoại 

ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỔNG CỘNG 11

Chỉ tiêu tuyển dụng tăng thêm 11 0 0

A Cấp Mầm non 1

1 Trường Mẫu giáo Tân Long 23 20 1

Giáo 
viên 
mầm 
non

Thực hiện công tác 
nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em theo 
chương trình GDMN

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III

V.07.02.26 Cao đẳng 
trở lên

Sư phạm Mầm 
non

Có chứng chỉ 
ứng dụng

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương

B Cấp Tiểu học 7

1
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - 

Phường 1 26 22 1

Giáo 
viên 

tiểu học 
dạy 
môn 
Tiếng 
Anh

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Tiếng Anh đối với học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm Anh 
văn; Cử nhân

Anh văn

Có chứng chỉ 
ứng dụng

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 

đào tạo giáo viên thì 
phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Tiểu học

2 Trường Tiểu học Tân Long 1 55 45 3
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ 
ứng dụng 

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Số lượng 
người 

làm việc 
giao năm 

2021

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

hiện có

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 
làm 
cần 

tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chúNgoại 

ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

3

Trường Tiểu học Vĩnh Sử - Phường 3 31 26 1
Nhân 

viên kế 
toán

Lập dự toán kinh phí 
thường xuyên, dự toán 
thu chi của đơn vị. Xây 
dựng quy chế chi tiêu 
nội bộ, phân bổ kinh 

phí hoạt động của đơn 
vị. Thực hiện trả lương, 

bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và các khoản 

khác theo quy định

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Cao đẳng 

trở lên

- Tài chính - 
Kế toán;
- Kế toán;
- Kiểm toán.

Có chứng 
chỉ ngoại 
ngữ bậc 1 

hoặc 
tương 
đương

Có chứng chỉ 
ứng dụng 

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương

4 Trường TH và THCS Long Bình 34 26 2
Giáo 
viên 

tiểu học

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29 Đại học 
trở lên

Giáo dục Tiểu 
học hoặc sư 

phạm Tiểu học

Có chứng chỉ 
ứng dụng

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương

C Cấp Trung học cơ sở 3

1 Trường THCS Phường 1 79 70 1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 

Tin học

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Tin học đối với học 
sinh THCS và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm Tin 
học; sư phạm 
toán tin; sư 

phạm lý tin; kỹ 
sư tin học; kỹ 
sư công nghệ 

thông tin

Trường hợp ngành đào 
tạo không thuộc ngành 

đào tạo giáo viên thì 
phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Trung 
học cơ sở

2 Trường TH và THCS Vĩnh Quới 29 21

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy 
môn 
Ngữ 
văn

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Ngữ văn đối với học 
sinh THCS và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên
Sư phạm Ngữ 

văn

Có chứng chỉ 
ứng dụng 

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyển dụng

Số lượng 
người 

làm việc 
giao năm 

2021

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

hiệ2n1 có

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Vị trí 
việc 
làm 
cần 

tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyển Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyển

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi 
chúNgoại 

ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Giáo 
viên 

Trung 
học cơ 
sở dạy
môn 
Toán

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Vật lý đối với học sinh 
THCS và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên
THCS hạng 

III
V.07.04.32 Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán; 
sư phạm lý 
Toán - Tin

Có chứng chỉ 
ứng dụng

CNTT cơ bản 
hoặc tương 

đương


