
Phụ lục 01

Trình độ Chuyên ngành

1  Kế toán 3

Theo dõi, quản lý các nguồn kinh phí và tài sản cơ quan. Ghi chép và hạch
toán đúng, đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; tham
mưu ban hành các quy chế quản lý sử dụng các nguồn kinh phí. Thực hiện
công tác xây dựng kế hoạch, dự toán, tổng hợp, báo cáo, thống kê trong
lĩnh vực tài chính - kế toán; lập báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí,
quyết toán thuế TNCN. Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới.
Nắm vững chuyên sâu chế độ kế toán mới và cơ chế tự chủ trong cơ quan
báo chí, truyền thông. Nắm vững chuyên sâu và sử dụng thành thạo để
thanh toán nhuận bút trên phần mềm quản lý tin, bài. Sử dụng thành thạo
vi tính, các phần mềm báo cáo thuế, phần mềm kế toán và phần mềm dịch
vụ công của Kho bạc Nhà nước. Nắm vững quy định, định mức sử dụng tài 
sản công của đơn vị hành chính sự nghiệp. Am hiểu công tác kế toán trong
lĩnh vực xây dựng cơ bản, công tác mua sắm tài sản thường xuyên trong
đơn vị và mua sắm tài sản theo dự án

Đại học Kế toán

2 Đạo diễn 
truyền hình 1

Kỹ năng thiết kế, dàn dựng; phán đoán, xử lý tình huống; Kỹ năng giao
tiếp, phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ, máy tính và thiết bị chuyên dùng cho
đạo diễn truyền hình; Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành, đặc trưng cơ
bản và đặc điểm của các môn nghệ thuật kết hợp; kiến thức cơ bản về các
môn khoa học kỹ thuật có liên quan; về xã hội học và vận dụng có hiệu
quả trong thực hiện nhiệm vụ được phân công

Đại học Đạo diễn

TT Điều kiện dự tuyển 
khác

Chỉ tiêu tuyển 
dụng  theo vị 
trí việc làm

Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 
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Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
 cần tuyển



3 Phát thanh 
viên 2

Kỹ năng nói, âm giọng tốt; phán đoán, xử lý tình huống; Kỹ năng giao
tiếp, phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ, máy tính; Có nghiệp vụ chuyên ngành;
về quy trình nghiệp vụ, các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn
ngữ. Nắm được phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của khán, thính
giả vùng, miền thuộc địa bàn. Có khả năng biên tập và dẫn các bản tin thời
sự và các chương trình phát thanh, truyền hình

Trung cấp 
trở lên

Các chuyên 
ngành phù hợp 

Không quá 35 tuổi; 
không bị nói ngọng, 
nói lắp

4 Kỹ sư 5

Kỹ thuật sản xuất chương trình, Kỹ thuật dựng phim; Có nghiệp vụ chuyên
ngành. Nghiên cứu, phát triển phần mềm, các ứng dụng phục vụ cho công
tác chuyên môn lĩnh vực phát thanh truyền hình. Quản trị phần mềm, sửa
chữa trang thiết bị công nghệ. Nắm vững quy trình sản xuất, hệ thống sản
xuất chương trình ở phim trường và xe truyền hình lưu động

Đại học

Công nghệ 
thông tin; Điện 
tử viễn thông; 
Điện - Điện tử

Có kinh nghiệm từ 10 
năm trở lên phù hợp 
với yêu cầu của vị trí 
việc làm cần tuyển 
dụng

5 Biên tập viên 3

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành được
phân công; Có khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý trên
các lĩnh vực công tác được phân công; Am hiểu công tác biên tập, chuyên
sâu đối với chương trình văn hóa, thể thao; Thành thạo xây dựng kịch
bản, viết tin, bài đối với hợp đồng dịch vụ; có khả năng xây dựng kịch bản
tổ chức sự kiện; Có khả năng dẫn chương trình

Đại học

Báo chí; Xuất 
bản; Chuyên 
ngành khác phải 
qua lớp bồi 
dưỡng về 
nghiệp vụ báo 
chí, xuất bản từ 
08 tuần trở lên

Có kinh nghiệm từ 10 
năm trở lên phù hợp 
với yêu cầu của vị trí 
việc làm cần tuyển 
dụng

6 Phóng viên 8

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành được
phân công; Có khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý trên
các lĩnh vực công tác được phân công; Viết đa dạng các loại tin, bài,
phóng sự. Có khả năng tác nghiệp độc lập, quay phim, dựng hậu kỳ các
chương trình. Có khả năng sử dụng, thao tác thành thạo với các camera
hiện đại

Đại học

Báo chí; 
Chuyên ngành 
khác phải qua 
lớp bồi dưỡng 
về nghiệp vụ 
báo chí từ 08 
tuần trở lên

Có kinh nghiệm từ 05 
năm trở lên phù hợp 
với yêu cầu của vị trí 
việc làm cần tuyển 
dụng



Phục lục 02

Trình độ Chuyên ngành

Quản lý điều hành
 dự án 5

Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự
án, thanh quyết toán, đền bù giải phóng mặt bằng
và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình
quản lý dự án

Đại học 
trở lên

Xây dựng (kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp, kỹ 
thuật xây dựng, kinh 
tế xây dựng, kiến 
trúc sư)

Có ít nhất 05 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Giám sát thi công 
xây dựng 2

Thực hiện kiểm tra các điều kiện khởi công công
trình xây dựng, biện pháp thi công, kiểm tra vật
liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, giám sát và
đôn đốc thực hiện các quy định về bảo vệ môi
trường, an toàn lao động…, thực hiện nghiệm thu
và lập hồ sơ hoàn thành công trình

Đại học 
trở lên

Xây dựng (kỹ thuật 
xây dựng, kiến trúc 
sư)

Có ít nhất 05 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Kế toán 1

Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi, lập
chứng từ giải ngân thanh toán vốn, quyết toán vốn
đầu tư công trình hoàn thành, các nghiệp vụ kế
toán tiền lương, BHXH, chế độ chính sách, tài
sản…, xây dựng báo cáo tài chính theo quy định

Đại học 
trở lên Kế toán

Có ít nhất 05 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Điều kiện dự tuyển 
khác

Vị trí việc làm 
cần tuyển dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Chỉ tiêu 
tuyển dụng  
theo vị trí 
việc làm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN 
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TT

1

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
 cần tuyển

Hình thức 
tuyển dụng

Tiếp nhận vào 
viên chức đối 
với các trường 

hợp đặc biệt



Trình độ Chuyên ngành

Điều kiện dự tuyển 
khác

Vị trí việc làm 
cần tuyển dụng

Chỉ tiêu 
tuyển dụng  
theo vị trí 
việc làm

TT Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
 cần tuyển

Hình thức 
tuyển dụng

Quản lý điều hành
 dự án 6

Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự
án, thanh quyết toán, đền bù giải phóng mặt bằng
và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình
quản lý dự án

Đại học 
trở lên

Xây dựng (kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp, kỹ 
thuật xây dựng, kinh 
tế xây dựng, kiến 
trúc sư)

Có ít nhất 02 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Giám sát thi công 
xây dựng 2

Thực hiện kiểm tra các điều kiện khởi công công
trình xây dựng, biện pháp thi công, kiểm tra vật
liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, giám sát và
đôn đốc thực hiện các quy định về bảo vệ môi
trường, an toàn lao động…, thực hiện nghiệm thu
và lập hồ sơ hoàn thành công trình

Đại học 
trở lên

Xây dựng (kỹ thuật 
xây dựng, kiến trúc 
sư, kỹ thuật điện)

Có ít nhất 02 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Kế toán 3

Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi, lập
chứng từ giải ngân thanh toán vốn, quyết toán vốn
đầu tư công trình hoàn thành, các nghiệp vụ kế
toán tiền lương, BHXH, chế độ chính sách, tài
sản…, xây dựng báo cáo tài chính theo quy định

Đại học 
trở lên

Kế toán; Tài chính - 
Ngân hàng; Kinh tế

Có ít nhất 02 năm công 
tác ở vị trí việc làm phù 
hợp với yêu cầu của vị 
trí việc làm cần tuyển 
dụng.

Xét tuyển viên 
chức2
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