
Phụ lục II 

DANH SÁCH CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ) 
 

 

Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

1 
Văn phòng 

tỉnh ủy 

Phòng 

Tổng hợp 

Phụ trách 

Tổng hợp lĩnh 

vực văn hóa - 

xã hội 

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, 

xây dựng và tổ chức thực hiện 

chương trình công tác của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực Tỉnh ủy theo quy 

chế làm việc của Tỉnh ủy. Theo 

dõi tình hình tổ chức thực hiện 

nghị quyết, chỉ thị, quyết định, 

quy định, quy chế, kết luận của 

Trung ương, của Tỉnh ủy theo 

lĩnh vực văn hóa xã hội. Tổng 

hợp tình hình thực hiện nghị 

quyết, chỉ thị, quyết định, quy 

định, quy chế, kết luận ở các địa 

phương, đơn vị xây dựng. Soạn 

thảo các văn bản theo yêu cầu của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Lãnh 

đạo Văn phòng. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Ngữ 

văn; Xã hội học; Báo 

chí; Triết học. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về chính trị 

nội bộ (nếu trúng 

tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
 

Phụ trách 

Tổng hợp lĩnh 

vực chính 

quyền 

Theo dõi tình hình tổ chức thực 

hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết 

định, quy định, quy chế, kết luận 

của Trung ương, của Tỉnh ủy theo 

lĩnh vực được phân công. Theo 

dõi việc thực hiện các kết luận, 

chỉ đạo của Ban Thường vụ, 

Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư, Phó 

Bí thư đối với lĩnh vực chính 

quyền. Thẩm định, thẩm tra văn 

bản của các cơ quan, tổ chức về 

nội dung, yêu cầu, phạm vi, quy 

trình, thẩm quyền ban hành và thể 

thức văn bản thuộc lĩnh vực chính 

quyền. Tổng hợp tình hình thực 

hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết 

định, quy định, quy chế, kết luận 

ở các địa phương, đơn vị xây 

dựng. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Quản 

lý công; Hành chính 

học (nay là Quản lý 

nhà nước). 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về chính trị 

nội bộ (nếu trúng 

tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
 



   2  

 

Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

2 
Ban Dân 

vận Tỉnh 

ủy 

Phòng Dân 

vận cơ 

quan nhà 

nước, Dân 

tộc và tôn 

giáo 

Phụ trách 

tổng hợp 

Nghiên cứu, xây dựng văn bản, 

theo dõi, báo cáo tình hình thực 

hiện các chỉ thị, nghị quyết liên 

quan đến công tác dân vận; Thực 

hiện nền nếp hoạt động nghiệp vụ 

về công tác dân vận như: thu thập 

thông tin, thống kê, lưu trữ tài 

liệu, phân tích, đánh giá kết quả 

thực hiện công việc được giao... 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Nhân học. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về chính trị 

nội bộ (nếu trúng 

tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
  

3 
Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Phòng 

Tuyên 

truyền, 

Báo chí, 

Văn hóa, 

Văn nghệ 

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo 

chí, văn hóa, 

văn nghệ 

Soạn thảo văn bản về  lĩnh vực 

tuyên truyền, báo chí, văn hóa, 

văn nghệ. Theo dõi tình hình về 

kết quả thực hiện chỉ thị, nghị 

quyết về lĩnh vực được phân 

công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Chính 

trị học; Báo chí; 

Quản lý văn hóa; 

Văn hóa học; Ngữ 

văn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về chính trị 

nội bộ (nếu trúng 

tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
  

4 

Ủy ban 

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam 

tỉnh 

Văn phòng 
Phụ trách Kế 

toán 

Thực hiện nhiệm vụ kế toán theo 

Luật Kế toán; Luật Ngân sách 

nhà nước và một số văn bản về 

chế độ kế toán (chi ngân sách nhà 

nước, lập dự toán, báo cáo quyết 

toán, ghi sổ kế toán,…). 

Thi 

tuyển 
1 

Kế 

toán 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Tài 

chính - Kế toán; Kế 

toán; Kế toán - Kiểm 

toán. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Không có 
Tiếng 

Anh 
 

5 
Tỉnh đoàn 

Trà Vinh 

Ban Tổ 

chức - 

Kiểm tra 

Phụ trách 

công tác tổ 

chức kiêm 

Văn thư, lưu 

trữ, thủ quỹ 

Tham mưu nội dung công việc 

thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ 

của cơ quan Tỉnh đoàn và trong 

hệ thống đoàn tỉnh Trà Vinh. 

Thực hiện công tác văn thư, lưu 

trữ, thủ quỹ của cơ quan Tỉnh 

đoàn. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Lưu trữ học; 

Quản trị văn phòng. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

Phụ trách 

công tác 

Kiểm tra - 

giám sát 

Tham mưu nội dung công việc 

thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát 

trong hệ thống Đoàn tỉnh Trà 

Vinh. Theo dõi, báo cáo tình hình 

về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

theo phân công. Thu thập thông 

tin, phân tích, đánh giá kết quả 

thực hiện công việc được phân 

công.  

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Quản lý công; 

Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước; Công tác xã 

hội; Ngữ văn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
 

Ban Thanh 

thiếu nhi 

trường học 

Phụ trách 

công tác 

Đoàn trường 

học 

Tham mưu xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện công tác 

Đoàn có liên quan thuộc lĩnh vực 

Đoàn trường học. Hướng dẫn, 

kiểm tra Đoàn cấp dưới về việc 

thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo 

theo phân công. Theo dõi, báo 

cáo tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được phân công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Quản lý giáo dục; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Ngữ văn; 

Công tác xã hội; Xã 

hội học; Công tác 

thanh thiếu niên; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền Nhà nước. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Phụ trách 

công tác Đội 

Tham mưu xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện công tác Đội 

Thiếu niên Tiền phong HCM. 

Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp 

dưới về việc thực hiện chỉ đạo 

của Lãnh đạo theo phân công. 

Theo dõi, báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Ngữ văn; 

Công tác xã hội; Xã 

hội học; Công tác 

thanh thiếu niên; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền Nhà nước. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

Ban Tuyên 

giáo 

Phụ trách 

thiết kế băng 

rôn, maket; 

phụ trách các 

trang mạng xã 

hội của Tỉnh 

đoàn 

Thực hiện thiết kế băngron, 

maket. Đăng tin, theo dõi Trang 

thông tin điện tử của Tỉnh đoàn; 

các trang mạng xã hội của Đoàn. 

Thi 

tuyển 
2 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Công 

nghệ thông tin; Hệ 

thống thông tin; 

Truyền thông và 

mạng máy tính. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Ban Phong 

trào 

Phụ trách 

công tác đoàn 

kết tập hợp 

thanh niên 

Tham mưu xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện các phong 

trào, hoạt động thu hút tập hợp 

thanh niên. Hướng dẫn, kiểm tra 

Đoàn cấp dưới về việc thực hiện 

chỉ đạo của Lãnh đạo theo phân 

công. Theo dõi, báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Xây dựng 

Đảng và chính quyền 

nhà nước; Tôn giáo - 

dân tộc; Kinh tế; 

Quản trị kinh doanh; 

Công tác xã hội; Xã 

hội học; Công tác 

thanh thiếu niên; 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Phụ trách 

công tác 

thanh niên 

công nhân, 

viên chức và 

đô thị 

Tham mưu xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện các phong 

trào, hoạt lĩnh vực thanh niên 

công nhân, viên chức và đô thị. 

Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp 

dưới về việc thực hiện chỉ đạo 

của Lãnh đạo theo phân công. 

Theo dõi, báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Xây dựng 

Đảng và chính quyền 

nhà nước; Tôn giáo - 

dân tộc; Công tác xã 

hội; Kinh tế nông 

nghiệp; Công nghệ 

thông tin. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên (trừ 

trường hợp 

chuyên môn 

dự tuyển là đại 

học Công nghệ 

thông tin) 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  



   5  

 

Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

6 

Đảng ủy 

Khối các cơ 

quan và 

doanh 

nghiệp 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Phụ trách 

công tác Tổng 

hợp và lưu trữ 

hồ sơ 

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát 

của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

theo chương trình hàng năm; tổng 

hợp, kiểm tra các Đoàn kiểm tra 

của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và 

lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
  

Ban Tuyên 

giáo 

Phụ trách 

công tác 

tuyên giáo 

 Tổng hợp số liệu, triển khai các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên 

quan đến công tác Tuyên giáo. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Báo chí; Văn hóa. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và không 

vi phạm các tiêu chuẩn 

về chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm tra 

xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
  

Đoàn khối 

Phụ trách 

công tác Tổ 

chức kiêm 

Văn thư - Lưu 

trữ 

Theo dõi tổ chức bộ máy Đoàn cơ 

sở, thực hiện tham mưu công tác 

cán bộ Đoàn, theo dõi, phát hành 

và lưu trữ văn bản đi, đến của 

Đoàn cơ sở và Đoàn khối theo 

quy định. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Văn hóa; Thanh vận. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư).  Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Phụ trách 

công tác 

phong trào 

Tham mưu và tổ chức thực hiện 

phong trào của Đoàn khối và 

Đoàn cấp trên phát động. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Văn hóa; Thanh vận. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư).  Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh  
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

7 
Thị ủy 

Duyên Hải 

Thị đoàn 

Phụ trách 

công tác Hội 

liên hiệp 

thanh niên 

Tham mưu, tổng hợp và triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể về 

công tác phong trào thanh thiếu 

niên. Tham gia xây dựng văn bản; 

hướng dẫn kiểm tra, theo dõi tổng 

hợp báo cáo về phong trào thanh 

thiếu niên. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Công tác xã 

hội; Xã hội học; 

Công tác Thanh thiếu 

niên. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 7 

và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (ban hành 

kèm theo Quyết định 

289-QĐ/TW, ngày 

08/02/2010 của Ban Bí 

thư). Tuổi đời không 

quá 27, tính đến ngày 

31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Phụ trách 

phong trào 

Đoàn, Hội 

đồng đội 

Tham mưu, tổng hợp và triển khai 

thực hiện về công tác đoàn, Hội 

đồng đội. Tham gia xây dựng văn 

bản; hướng dẫn kiểm tra, theo dỏi 

tổng hợp báo cáo về công tác 

đoàn, hội đồng đội. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Công tác xã 

hội; Xã hội học; 

Công tác Thanh thiếu 

niên. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 7 

và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (ban hành 

kèm theo Quyết định 

289-QĐ/TW, ngày 

08/02/2010 của Ban Bí 

thư. Tuổi đời không 

quá 27, tính đến ngày 

31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

Liên đoàn 

Lao động 

Phụ trách Kế 

toán 

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán 

trong cơ quan. Tham gia xây 

dựng văn bản; lập dự toán và báo 

cáo quyết toán; thanh quyết toán 

các chi phí của cơ quan; Hạch 

toán các chi phí của cơ quan và 

sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán. 

Thi 

tuyển 
1 

Kế 

toán 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Tài 

chính - Kế toán; Kế 

toán; Kế toán - Kiểm 

toán. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

 Không có 
Tiếng 

Anh  

8 
Huyện ủy 

Duyên Hải 

Văn phòng 

Huyện ủy 

và Hội 

đồng nhân 

dân - Ủy 

ban nhân 

dân 

Phụ trách 

Nông thôn 

mới, Kinh tế - 

Văn hóa xã 

hội 

Tham mưu Thường trực Huyện 

ủy, Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, 

tình hình xây dựng nông thôn 

mới, kinh tế - văn hóa xã hội; 

theo dõi tổng hợp báo cáo xây 

dựng nông thôn mới, về lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa xã hội và soạn 

thảo các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy, Lãnh đạo văn phòng. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; 

Ngữ văn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh  
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

Phụ trách 

công tác Nội 

chính - Tôn 

giáo 

Tham mưu Thường trực Huyện 

ủy, Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, 

tổng hợp tình hình công tác nội 

chính, dân tộc, tôn giáo; tổng hợp 

báo cáo công tác nội chính và 

công tác dân tộc, tôn giáo trên địa 

bàn huyện và soạn thảo các văn 

bản chỉ đạo của Huyện ủy, Lãnh 

đạo văn phòng. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; Dân 

tộc - Tôn giáo. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh  

Cơ quan 

Tổ chức - 

Nội vụ 

Phụ trách Văn 

thư - Lưu trữ  

Thực hiện công tác trữ hồ sơ, tài 

liệu phục vụ việc khhai thác hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ của cơ quan, 

tiếp nhận và xử lý văn bản đến, 

phát hành văn bản đi của cơ quan; 

tham gia thẩm định thể thức văn 

bản do lãnh đạo cơ quan ký, ban 

hành. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; 

Quản trị văn phòng; 

Công nghệ thông tin. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên (trừ 

trường hợp 

chuyên môn 

dự tuyển là đại 

học Công nghệ 

thông tin) 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh  

Phụ trách Tổ 

chức xây 

dựng Đảng 

Tham mưu xây dựng văn bản, 

tổng hợp và triển khai thực hiện 

các công việc về tổ chức xây 

dựng Đảng. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; 

Ngữ văn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh  

Ban Tuyên 

giáo 

Phụ trách 

công tác 

Tuyên truyền, 

văn hóa, văn 

nghệ  

Tham mưu lãnh đạo cơ quan soạn 

thảo các kế hoạch tuyên truyền 

Nghị quyết của Đảng, pháp luật 

Nhà nước, tuyên truyền văn hóa, 

văn nghệ. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; Báo 

chí; Lịch sử Đảng 

Công sản Việt Nam. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh  

Hội liên 

hiệp Phụ 

nữ 

Phụ trách 

công tác Phụ 

nữ 

Tham mưu xây dựng văn bản, 

tổng hợp, triển khai thực hiện các 

công việc về công tác phụ nữ và 

phong trào hội. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Công tác xã 

hội; Xã hội học. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Không có 
Tiếng 

Anh  
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

Huyện 

đoàn 

Phụ trách 

công tác Văn 

thư - Lưu trữ 

Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ 

và phục vụ khai thác hồ sơ, tài 

liệu của cơ quan, tiếp nhận và xử 

lý văn bản đi, đến theo quy định. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Quản trị văn 

phòng. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
 

9 
Huyện ủy 

Trà Cú 

Huyện 

đoàn 

Công tác 

Đoàn Thanh 

niên 

- Tham gia xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện công tác 

đoàn và phong trào thành thiếu 

nhi. 

- Hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới 

thực hiện chỉ thị, nghị quyết, 

quyết định của Đảng, đoàn. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình về 

kết quả thực hiện chỉ thị, nghị 

quyết, quyết định công tác đoàn 

và phong trào đoàn thanh thiếu 

nhi. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Công 

tác thanh thiếu niên; 

Công tác xã hội; Xã 

hội học; Luật. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoản 2, Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
  

10 
Huyện ủy 

Cầu Kè 

Cơ quan 

Tổ chức - 

Nội vụ 

Phụ trách 

nghiệp vụ 

công tác đảng 

viên 

Soạn thảo văn bản về lĩnh vực 

nghiệp vụ về tổ chức xây dựng 

Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, 

tiếp nhận hồ sơ kết nạp Đảng, thu 

thập thông tin, thống kê, lưu trữ 

tài liệu. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Chính 

trị học; Xây dựng 

Đảng và chính quyền 

nhà nước; Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước). 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
 

Ban Tuyên 

giáo 

Phụ trách lĩnh 

vực Tuyên 

truyền, báo 

chí, văn hóa, 

văn nghệ 

Soạn thảo văn bản về lĩnh vực 

tuyên truyền, báo chí, văn hóa, 

văn nghệ, theo dõi tình hình về 

kết quả thực hiện chỉ thị, nghị 

quyết về lĩnh vực được phân 

công. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Chính 

trị học; Báo chí; 

Quản lý văn hóa; 

Văn hóa học; Ngữ 

văn. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

Cơ quan 

Kiểm tra - 

Thanh tra 

Phụ trách 

công tác 

Kiểm tra 

Đảng 

Tiếp dân, đảng viên, xử lý đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

chính trị nội bộ (nếu 

trúng tuyển, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
 

Huyện 

đoàn 

Phụ trách 

công tác 

Đoàn thanh 

niên 

Tham gia xây dựng các văn bản 

về tổ chức thực hiện công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi. Hướng dẫn, kiểm tra cấp 

dưới thực hiện chỉ thị, nghị quyết, 

quyết định của Đảng, đoàn. Theo 

dõi, báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện chỉ thị, nghị quyết, 

quyết định công tác đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Công 

tác thanh thiếu niên; 

Công tác xã hội; Xã 

hội học; Luật. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
 

11 
Huyện ủy 

Cầu Ngang 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ 

Phụ trách về 

công tác phụ 

nữ 

Tham mưu, tổng hợp và triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể về bình 

đẳng giới, công tác Hội và phong 

trào phụ nữ. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Xã hội học; Công tác 

xã hội; Văn hóa. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Không có 
Tiếng 

Anh 
 

Huyện 

đoàn 

Phụ trách 

công tác 

Đoàn Thanh 

niên 

Tham mưu, tổng hợp và triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể về 

công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Xã hội học; Công tác 

xã hội; Văn hóa. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

12 
Huyện ủy 

Càng Long 

Huyện 

đoàn 

Phụ trách 

công tác 

Đoàn Thanh 

niên 

Tham mưu, tổng hợp và triển khai 

thực hiện về công tác Đoàn, Hội, 

Đội. Tham gia xây dựng văn bản, 

hướng dân kiểm tra, theo dõi tổng 

hợp báo cáo về phong trào thanh 

thiếu nhi. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Công tác xã 

hội; Xã hội học; 

Công tác thanh thiếu 

niên. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
 

Phụ trách 

công tác Văn 

thư - Lưu trữ 

Thực hiện công tác trữ hồ sơ, tài 

liệu phục vụ việc khhai thác hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ của cơ quan, 

tiếp nhận và xử lý văn bản đến, 

phát hành văn bản đi của cơ quan. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Luật; 

Hành chính học (nay 

là Quản lý nhà 

nước); Quản trị văn 

phòng; Lưu trữ học. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
 

13 
Huyện ủy 

Châu 

Thành 

Huyện 

đoàn 

Phụ trách văn 

phòng, phong 

trào, tuyên 

giáo, Hội liên 

hiệp thanh 

niên Việt 

Nam 

Tham mưu đề xuất về thực hiện 

các nhiệm vụ như: phụ trách công 

tác văn phòng, phong trào, tuyên 

giáo; trực tiếp phụ trách theo dõi 

các cơ sở Đoàn, hội Liên hiệp 

thanh niên, xây dựng các báo cáo 

tháng, năm, chuyên đề từng lĩnh 

vực. 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Công 

tác xã hội; Hành 

chính học (nay là 

Quản lý nhà nước); 

Xã hội học; Luật; 

Ngữ văn; Quản trị 

văn phòng; Công tác 

thanh thiếu niên. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng bảo tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 

7 và khoàn 2 Điều 15, 

Quy chế cán bộ Đoàn 

thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (Ban 

hành kèm theo quyết 

định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của 

Ban Bí thư). Tuổi đời 

không quá 27, tính 

đến ngày 31/12/2020 

Tiếng 

Anh 
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Số 

TT 

Tên cơ quan 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Các đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

có nhu cầu 

tuyển dụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm (tóm tắt 

những công việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 

Ghi 

chú 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu về ngành, 

chuyên ngành của 

chuyên môn đào tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về 

tin học 
Yêu cầu khác 

Ngoại 

ngữ 

thi 

tuyển 

14 
Thành ủy  

Trà Vinh 

Văn phòng 

Thành ủy 

và Hội 

đồng nhân 

dân - Ủy 

ban nhân 

dân 

Phụ trách 

Hành chính 

Văn phòng 

Tham mưu Thường trực Thành 

ủy, Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo, xử lý văn bản 

hành chính văn phòng 

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học trở 

lên 

Một trong các ngành, 

chuyên ngành: Hành 

chính học (nay là 

Quản lý nhà nước); 

Quản trị Văn phòng. 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT 

cơ bản hoặc 

tương đương 

trở lên 

Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam và 

không vi phạm các 

tiêu chuẩn về chính trị 

nội bộ (nếu trúng 

tuyển, cơ quan có 

thẩm quyền sẽ thẩm 

tra xác minh lý lịch) 

Tiếng 

Anh 
 

Phụ trách 

công nghệ 

thông tin 

Tham mưu Thường trực Thành 

ủy, Lãnh đạo Văn phòng quản lý, 

lắp đặt, sửa chữa các trang thiết bị 

ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ hoạt động   

Thi 

tuyển 
1 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
Công nghệ thông tin 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên 

theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt 

Nam 

 Không có 
Tiếng 

Anh 
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