
Hạng 
III

Hạng 
IV

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Sở Công thương 2

Tư vấn và tiết kiệm năng lượng COTH01 COTH 1 Đại học
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
X

Xúc tiến thương mại COTH02 COTH 1 Đại học
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
X

2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6

Quản lý đối tượng LADO01 LADO 2 Đại học Công tác xã hội X

Chăm sóc LADO02 LADO 2 Cao đẳng Công tác xã hội X

Y tế LADO03 SYTE 1 Cao đẳng Y sĩ đa khoa X

Quản lý thuốc LADO04 SYTE 1 Cao đẳng Dược sĩ X

3 Sở Y tế 11

Quản lý đào tạo SYTE1 GIDU 1 Đại học
Y tế công cộng hoặc Tin học 
hoặc Ngoại ngữ (Tiếng anh)

X

Tổ chức hành chính (chuyên 
viên công nghệ thông tin)

SYTE2 CNTT 1 Đại học
Kỹ sư khoa học máy tính hoặc 

công nghệ thông tin
X

Tổ chức hành chính (chuyên 
viên tổng hợp)

SYTE3 NOVU 1 Đại học
Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị 
Kinh doanh tổng quát hoặc cử 

nhân Quản trị kinh doanh
X

Kế toán SYTE4 KETO 1 Đại học Kế toán X

Công tác học sinh, sinh viên SYTE5 GIDU 1 Đại học
Luật hoặc Giáo dục thể chất 
hoặc Điều dưỡng hoặc Xét 

nghiệm y học
X

Ghi chú

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số 257/TB-SNV ngày 10/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1.1
Trung tâm KC và 
XTTM

2.1
Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh

3.1
Trường Cao đẳng Y tế 
Đặng Thùy Trâm

STT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

Kỹ sư Hóa thực phẩm SYTE6 SYTE 1 Đại học Hóa thực phẩm X

Công nghệ thông tin SYTE7 CNTT 1 Đại học Công nghệ thông tin X

3.3
Bệnh viện đa khoa 
thành phố Quảng Ngãi

Kế toán SYTE8 KETO 1 Đại học Kế toán X

3.4
Trung tâm Y tế huyện 
Minh Long

Công nghệ thông tin SYTE9 CNTT 1 Đại học Công nghệ thông tin X

3.5
Trung tâm Y tế thị xã 
Đức Phổ

Công nghệ thông tin SYTE10 CNTT 1 Đại học Công nghệ thông tin X

3.6
Trung tâm y tế huyện 
Sơn Hà

Công nghệ thông tin SYTE11 CNTT 1 Đại học Công nghệ thông tin X

4 Sở Tư pháp 4

Hành chính - tổng hợp TUPH01 NOVU 1 Đại học
Cử nhân Luật hoặc Cử nhân 

hành chính
X

Quản lý hồ sơ vụ việc trợ giúp 
pháp lý

TUPH02 TUPH 1 Đại học Cử nhân Luật X

Thực hiện trợ giúp pháp lý TUPH03 TUPH 2 Đại học Cử nhân Luật X

5 Sở Khoa học và Công nghệ 1

5.1
Trung tâm Ứng dụng 
và Dịch vụ khoa học - 
công nghệ

Xây dựng các mô hình về trồng 
trọt, chăn nuôi

KHHO01 NONG 1 Đại học Chăn nuôi hoặc Trồng trọt X

3.2
Trung tâm Y tế huyện 
Mộ Đức

4.1
Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh



3

Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 78

Kế toán GIDU01 KETO 5 Cao đẳng trở lên Kế toán, kiểm toán, tài chính X

Nhân viên Công nghệ thông tin GIDU02 CNTT 14 Trung cấp trở lên
Tin học, Công nghệ thông tin, 
Khoa học máy tính, Hệ thống 

thông tin
X

Nhân viên Giáo vụ GIDU03 GIDU 2 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng các chuyên 
ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

X

Nhân viên hỗ trợ giáo dục 
người khuyết tật

GIDU04 KHTA 4 Trung cấp trở lên

Hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tật; hoặc có bằng tốt nghiệp 

trung cấp trở lên một trong các 
ngành: sư phạm, y tế, công tác 
xã hội, tâm lí và có chứng chỉ 
nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

X

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm GIDU05 TBTN 7 Cao đẳng

Cao đẳng chuyên ngành Công 
nghệ thiết bị trường học hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng các 
chuyên ngành: Vật lý, Hóa học, 

Sinh học trở lên

X

Nhân viên Thư viện GIDU06 THVI 11 Trung cấp trở lên Thư viện X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Nhân viên Văn thư GIDU07 VATH 14 Trung cấp Văn thư, lưu trữ X

Nhân viên Y tế GIDU08 YTHD 21 Trung cấp Y sĩ X

7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27

7,1 4Chi cục Thủy lợi

Các đơn vị trực thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo

6.1



4

Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

Hỗ trợ nhà nước về thủy lợi, đê 
điều và phòng chống thiên tai

NONG01 NONG 1 Thạc sĩ
Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy
X

Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm trở 
lên đối với vị trí việc làm cần 

tuyển

Quản lý thiên tai dựa vào cộng 
động

NONG02 NONG 1 Thạc sĩ
Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy
X

Ưu tiên Kinh nghiệm 3 năm 
trở lên đối với vị trí việc làm 

cần tuyển
Quản lý cơ sở dữ liệu và đào 

tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên 
môn công tác phòng, chống 

thiên tai

NONG03 CNTT 1 Đại học
Hệ thống thông tin quản lý hoặc 

Tin học quản lý
X

Ưu tiên Kinh nghiệm 3 năm 
trở lên đối với vị trí việc làm 

cần tuyển

Điều tra, thống kê, đánh giá 
công tác Phòng, chống thiên tai 
và ô nhiệm nguồn nước công 

trình thủy lợi

NONG04 NONG 1 Đại học
Cử nhân địa lý tự nhiên hoặc 
Địa lý tài nguyên môi trường

X

7,2 8
Hành chính - Kế hoạch NONG05 NOVU 1 Đại học Hành chính, Luật, Kinh tế X

Kế toán NONG06 KETO 1 Đại học Cử nhân Kế toán X
 Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm 
trở lên đối với vị trí việc làm 
cần tuyển. Có CC KT trưởng

Nghiên cứu khoa học về bảo 
tồn đa dạng sinh học và hợp tác 

quốc tế (kiêm nhiệm Thuyền 
phó tàu tuần tra)

NONG07 NONG 1 Đại học 

Cử nhân Sư phạm sinh học (có 
CC lặn quốc tế, có văn bằng 

hoặc CC Thuyền trưởng tàu cá 
hoặc tàu biển)

X
Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm trở 
lên đối với vị trí việc làm cần 

tuyển

Quản lý hoạt động du lịch NONG08 VAHO 1 Đại học 
Cử nhân Việt Nam học, chuyên 
nghành Địa lý-du lịch (có CC 

Hướng dẫn viên du lịch)
X

Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm trở 
lên đối với vị trí việc làm cần 

tuyển

Thực hiện hoạt động tuần tra, 
kiểm soát (kiêm nhiệm Thuyền 

trưởng tàu tuần tra)
NONG09 NONG 1 Đại học

Kỹ sư cơ khí động lực (có văn 
bằng hoặc chứng chỉ Thuyền 
trưởng tàu cá hoặc tàu biển)

X

Máy trưởng tàu tuần tra NONG10 NONG 1 Trung cấp 

Khai thác Thủy sản; Khoa học 
Hàng Hải; Cơ khí động lực (có 
văn bằng hoặc chứng chỉ Máy 
trưởng tàu cá hoặc tàu biển).

X

Thợ máy NONG11 NONG 1 Trung cấp 

Khai thác Thủy sản; Khoa học 
Hàng Hải; Cơ khí động lực (có 
văn bằng hoặc chứng chỉ Thợ 

máy tàu cá hoặc tàu biển).

X

Thủy thủ NONG12 NONG 1 Trung cấp Thủy sản; Khoa học Hàng Hải X Biết bơi, lặn biển.

Trung tâm Phòng tránh 
và giảm nhẹ thiên tai 

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

7,3 15

Kế toán NONG13 KETO 1 Đại học Cử nhân Kế toán X

Ưu tiên nam, tốt nghiệp Đại 
học loại khá, có kinh nghiệm 

công tác trong ngành lâm 
nghiệp 10 năm trở lên

NONG14 NOLA 2 Đại học Kỹ sư Lâm nghiệp X

Ưu tiên nam, tốt nghiệp Đại 
học loại khá, có kinh nghiệm 

công tác trong ngành lâm 
nghiệp 07 năm trở lên

NONG15 NOLA 2 Đại học Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng X

Ưu tiên nam, tốt nghiệp Đại 
học loại khá, có kinh nghiệm 

công tác trong ngành lâm 
nghiệp 09 năm trở lên

NONG16 NOLA 4 Đại học Kỹ sư Lâm nghiệp X

NONG17 NOLA 2 Đại học Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng X

NONG18 NOLA 2 Cao đẳng Kỹ sư Cao đẳng Lâm nghiệp X

Ưu tiên nam, có kinh nghiệm 
công tác trong ngành lâm 

nghiệp 2 năm trở lên, thông 
thạo địa hình miền núi.

NONG19 NOLA 1 Đại học Cử nhân Luật X

Ưu tiên nam, có kinh nghiệm 
công tác trong ngành lâm 

nghiệp 10 năm trở lên, thông 
thạo địa hình miền núi.

NONG20 NOLA 1 Đại học Cử nhân Kinh tế X
Ưu tiên nam, có kinh nghiệm 

công tác 10 năm trở lên, thông 
thạo địa hình miền núi

8 Trường đại học Phạm Văn Đồng 3

Nhân viên y tế VADO01 YTHD 1 Cao đẳng Điều dưỡng X

Thư viện VADO02 THVI 2 Đại học Thư viện - Thông tin X

Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch -Kỹ thuật

Quản lý bảo vệ, sử dụng và 
phát triển rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng

Ưu tiên nam, có kinh nghiệm 
công tác trong ngành lâm 

nghiệp, thông thạo địa hình 
miền núi
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

9 UBND huyện Sơn Hà 22

Kế toán kiêm văn thư SOHA01 KETO 4 Cao đẳng trở lên

Kế toán, Kế toán - tin, Kế toán - 
kiểm toán, Tài chính - ngân 

hàng, Tài chính nhà nước, Tài 
chính - kế toán, Kế toán doanh 

nghiệp

X

Y tế kiêm thủ quỹ SOHA02 YTHD 5 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Kế toán kiêm văn thư SOHA03 KETO 3 Cao đẳng trở lên

Kế toán, Kế toán - tin, Kế toán - 
kiểm toán, Tài chính - ngân 

hàng, Tài chính nhà nước, Tài 
chính - kế toán, Kế toán doanh 

nghiệp

X

Y tế kiêm thủ quỹ SOHA04 YTHD 7 Trung cấp trở lên Y sĩ X

9.3 Cấp Trung học cơ sở Y tế kiêm thủ quỹ SOHA05 YTHD 3 Trung cấp trở lên Y sĩ X

10 UBND huyện Bình Sơn 36

Thư viện kiêm thiết bị BISO01 THVI 18 Cao đẳng trở lên
Thư viện hoặc Thư viện - Thiết 

bị
X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Văn thư kiêm thủ quỹ BISO02 VATH 5 Cao đẳng trở lên Văn thư - lưu trữ X

10.2 Các trường THCS Thư viện kiêm Thiết bị BISO03 THVI 10 Cao đẳng trở lên
Thư viện hoặc Thư viện - Thiết 

bị
X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

10.3
Trung tâm Truyền 
thông- Văn hóa - Thể 
thao

Thư viện BISO04 THVI 1 Đại học Thư viện X

10.4
Đội Quản lý Trật tự đô 
thị

Trật tự đô thị BISO05 XADU 1 Đại học Xây dựng X

9.1

9.2

10.1

Cấp mầm non

Cấp tiểu học

Các trường Tiểu học
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

10.5
Ban Quản lý cụm 
Công nghiệp

Xử lý môi trường BISO06 TANG 1 Đại học Môi trường X

11 UBND thị xã Đức Phổ 77

Kế toán kiêm văn thư DUPH01 KETO 4 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ DUPH02 YTHD 15 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Kế toán kiêm văn thư DUPH03 KETO 2 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ DUPH04 YTHD 13 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Thư viện kiêm thiết bị DUPH05 THVI 11 Trung cấp trở lên
Thư viện hoặc Thư viện - Thiết 

bị trường học
X

Kế toán kiêm văn thư DUPH06 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ DUPH07 YTHD 15 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Thư viện kiêm thiết bị DUPH08 THVI 9 Trung cấp trở lên
Thư viện hoặc Thư viện - Thiết 

bị trường học
X

Trồng trọt và bảo vệ thực vật DUPH09 NONG 1 Đại học Nông học hoặc Trồng trọt X

Thủy sản và ngành nghề nông 
thôn

DUPH10 NONG 1 Đại học Nuôi trồng thủy sản X

Chăn nuôi, thú y và lâm nghiệp DUPH11 NONG 1 Đại học Thú y hoặc Chăn nuôi - Thú y X

Phóng viên DUPH12 PHVI 1 Đại học Báo chí X

Nếu tốt nghiệp ngành khác 
phải qua lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần 
trở lên 

Kỹ thuật viên báo chí DUPH13 KYSU 1 Đại học Kỹ thuật điện tử truyền thông X

Bảo tồn, bảo tàng DUPH14 VAHO 1 Đại học Bảo tàng học X

Gia đình - Du lịch DUPH15 VAHO 1 Đại học Đông Nam Á học; Du lịch X

11.1

11.2

11.3

Các trường mầm non

Các trường Tiểu học

Các trường THCS

Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp thị xã 
Đức Phổ

Trung tâm Truyền 
thông- Văn hóa - Thể 
thao thị xã Đức Phổ

11.4

11.5
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

12 UBND huyện Sơn Tây 47

Kế toán kiêm văn thư SOTA01 KETO 9 Cao đẳng trở lên Kế toán, kiểm toán, tài chính X

Y tế kiêm thủ quỹ SOTA02 YTHD 9 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Kế toán kiêm văn thư SOTA03 KETO 8 Cao đẳng trở lên Kế toán, kiểm toán, tài chính X

Y tế kiêm thủ quỹ SOTA04 YTHD 10 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Thư viện kiêm thiết bị SOTA05 THVI 9 Cao đẳng trở lên Thư viện X

Nếu tốt nghiệp CN khác phải 
có chứng chỉ BD kiến thức, kỹ 
năng chuyên ngành thư viện 

do cơ quan có thẩm quyền cấp

Giáo vụ SOTA06 GIDU 2 Cao đẳng trở lên Sư phạm X

13 UBND huyện Trà Bồng 36

Kế toán kiêm văn thư TRBO01 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ TRBO02 YTHD 16 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Kế toán kiêm văn thư TRBO03 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ TRBO04 YTHD 4 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Thư viện kiêm thiết bị TRBO05 THVI 1 Trung cấp trở lên Thư viện X

Kế toán kiêm văn thư TRBO06 KETO 3 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ TRBO07 YTHD 4 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Văn thư kiêm thủ quỹ TRBO08 VATH 1 Trung cấp trở lên Văn thư - Lưu trữ X

Thư viện kiêm thiết bị TRBO09 THVI 1 Trung cấp trở lên Thư viện X

Kế toán kiêm văn thư TRBO10 KETO 2 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Y tế kiêm thủ quỹ TRBO11 YTHD 2 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

13.2

12.1 Cấp mầm non

Các trường TH&THCS

13.1 Các trường mầm non

12.2

Các trường Tiểu học

Các trường THCS

Các trường TH&THCS

13.3

13.4
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

14 UBND huyện Ba Tơ 74

14.1
Trung tâm Truyền 

thông- Văn hóa - Thể 
thao

Tổ chức - hành chính BATO01 NOVU 1 Đại học Luật X

Trồng trọt và bảo vệ thực vật BATO02 NONG 1 Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật X

Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 
sinh thú y

BATO03 NONG 1 Cao đẳng Chăn nuôi thú y X

Thủy sản và ngành nghề nông 
thôn

BATO04 NONG 1 Đại học Nuôi trồng thủy sản X

Kế toán kiêm văn thư BATO05 KETO 14 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Kế toán kiêm y tế BATO06 KETO 5 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Y tế kiêm thủ quỹ BATO07 YTHD 2 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Kế toán kiêm văn thư BATO08 KETO 7 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Thư viện kiêm thiết bị BATO09 THVI 4 Trung cấp trở lên Thư viện - thiết bị X

Y tế kiêm thủ quỹ BATO10 YTHD 4 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Kế toán kiêm văn thư BATO11 KETO 2 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Kế toán kiêm y tế BATO12 KETO 2 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Thư viện kiêm thiết bị BATO13 THVI 2 Cao đẳng trở lên Thư viện - thiết bị X

Thiết bị, thí nghiệm BATO14 TBTN 4 Cao đẳng trở lên Công nghệ thiết bị X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phù hợp với vị trí việc 
làm thiết bị, thí nghiệm ở 

trường trung học

Y tế kiêm thủ quỹ BATO15 YTHD 1 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp

Các trường mầm non

Các trường Tiểu học

Các trường THCS

14.2

14.3

14.4

14.5
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

Kế toán kiêm văn thư BATO16 KETO 8 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Kế toán kiêm y tế BATO17 KETO 2 Cao đẳng trở lên Kế toán, Kế toán doanh nghiệp X

Thư viện kiêm thiết bị BATO18 THVI 5 Cao đẳng trở lên Thư viện - thiết bị X

Thiết bị, thí nghiệm BATO19 TBTN 3 Cao đẳng trở lên Công nghệ thiết bị X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phù hợp với vị trí việc 
làm thiết bị, thí nghiệm ở 

trường trung học

Y tế kiêm thủ quỹ BATO20 YTHD 4 Trung cấp trở lên Y sĩ đa khoa X

14.7
Trung tâm GDNN-
GDTX

Văn thư kiêm thủ quỹ BATO21 VATH 1 Trung cấp trở lên Văn thư - Lưu trữ X

15 UBND huyện Mộ Đức 31

Kế toán kiêm y tế MODU01 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Văn thư kiêm Thủ quỹ MODU02 VATH 2 Trung cấp trở lên Văn thư lưu trữ X

Văn thư kiêm Thủ quỹ MODU03 VATH 6 Trung cấp trở lên Văn thư lưu trữ X

Thư viện kiêm Thiết bị MODU04 THVI 4 Trung cấp trở lên Thư viện - Thiết bị trường học X

Kế toán kiêm Y tế MODU05 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Văn thư kiêm Thủ quỹ MODU06 VATH 6 Trung cấp trở lên Văn thư lưu trữ X

Thư viện kiêm Thiết bị MODU07 THVI 5 Trung cấp trở lên Thư viện - Thiết bị trường học X

15.4
Trung tâm Truyền 
thông - Văn hóa - Thể 
thao

Thể dục thể thao MODU08 VAHO 1 Đại học
Giáo dục thể chất; Huấn luyện 

thể thao
X Ưu tiên Nam

15.5
Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp

Trồng trọt và bảo vệ thực vật MODU09 NONG 1 Đại học Trồng trọt hoặc Sinh học X

Các trường TH&THCS

15.1 Các trường mầm non

15.2 Các trường Tiểu học

14.6

Các trường Trung học 
cơ sở

15.3
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

Kế toán kiêm Thư viện MODU10 KETO 1 Đại học Kế toán X

Văn thư kiêm Thủ quỹ MODU11 VATH 1 Đại học
Văn thư lưu trữ; Quản lý nhà 

nước
X

Nếu tốt nghiệp  chuyên ngành 
khác thì phải có CC bồi dưỡng 
bổ sung kiến thức, nghiệp vụ 
văn thư

Giáo vụ kiêm Thiết bị thí 
nghiệm

MODU12 GIDU 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm X

15.7
Hạt Quản lý và sửa 
chữa đường bộ huyện

Quản lý công tác kỹ thuật giao 
thông

MODU13 XADU 1 Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng X

16 UBND huyện Nghĩa Hành 41

Y tế kiêm thủ quỹ NGHA01 YTHD 12 Trung cấp Y sỹ X

Kế toán kiêm văn thư NGHA02 KETO 6 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Kế toán kiêm văn thư NGHA03 KETO 1 Cao đẳng trở lên Kế toán X

Thiết bị, thí nghiệm kiêm Thư 
viện

NGHA04 TBTN 11 Cao đẳng trở lên Thiết bị -Thư viện X

16.3 Các trường THCS
Thiết bị, thí nghiệm kiêm Thư 

viện
NGHA05 TBTN 11 Cao đẳng trở lên Thiết bị -Thư viện X

17 UBND thành phố Quảng Ngãi 60

17.1
Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp

Cán bộ kỹ thuật QUNG01 NONG 1 Đại học
Kỹ sư công nghệ rau hoa quả và 

cảnh quan
X

Quản lý Trật tự đô thị về đất 
đai, xây dựng

QUNG02 XADU 4 Đại học
Cử nhân Luật, Cử nhân xây 

dựng, Cử nhân quản lý đất đai
X

Ưu tiên có kinh nghiệm công 
tác tại Đội QLTTĐT, Tổ 
QLTTĐT xã phường

Quản lý Trật tự đô thị về giao 
thông (trật tự vỉa hè lòng 

đường)
QUNG03 XADU 3

Đại học
(Có Giấy phép 

lái xe ô tô)

Cử nhân Luật, Cử nhân xây 
dựng, Cử nhân quản lý đất đai, 
Cử nhân giao thông cầu đường.

X

Văn thư, lưu trữ, hành chính 
tổng hợp

QUNG04 VATH 1 Đại học  Văn thư lưu trữ X

Nếu tốt nghiệp  chuyên ngành 
khác thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng bổ sung kiến thức, 
nghiệp vụ văn thư

Trung tâm GDNN-
GDTX huyện

16.1 Các trường mầm non

16.2 Các trường tiểu học

15.6

Đội Quản lý trật tự đô 
thị thành phố

17.2
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

17.3
Trung tâm Truyền 
thông, Văn hóa và 
Thông tin thành phố

Phóng viên QUNG05 PHVI 1 Đại học Báo chí X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác thì phải qua lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ báo chí từ 08 
tuần trở lên

Y tế kiêm Thủ quỹ QUNG06 YTHD 24 Trung cấp trở lên Y sĩ X

Kế toán kiêm Văn thư QUNG07 KETO 6 Cao đẳng Kế toán X

Văn thư kiêm Thủ quỹ QUNG08 VATH 6 Trung cấp Văn thư lưu trữ X

Nếu tốt nghiệp  chuyên ngành 
khác thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức, 
nghiệp vụ văn thư

 Thư viện kiêm công nghệ 
thông tin

QUNG09 THVI 1 Cao đẳng Thư viện X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Kế toán kiêm Văn thư QUNG10 KETO 2 Cao đẳng Kế toán X

17.6 Các trường THCS Văn thư kiêm Thủ quỹ QUNG11 VATH 3 Trung cấp  Văn thư lưu trữ X

Nếu tốt nghiệp  chuyên ngành 
khác thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức, 
nghiệp vụ văn thư

Văn thư kiêm Thủ quỹ QUNG12 VATH 5 Trung cấp  Văn thư lưu trữ X

Nếu tốt nghiệp  chuyên ngành 
khác thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức, 
nghiệp vụ văn thư

Thư viện kiêm thiết bị QUNG13 THVI 3 Cao đẳng Thư viện X

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

17.4 Các trường Mầm non

17.5 Các trường Tiểu học

Các trường liên cấp 
TH&THCS

17.7
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Hạng 
III

Hạng 
IV

Ghi chúSTT
Đơn vị tuyển dụng/ 
Đơn vị trực thuộc

Vị trí việc làm cần tuyển
Mã vị trí 
việc làm

Mã 
ngành 

dự tuyển

Số lượng 
vị trí việc 
làm cần 

tuyển

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên ngành đào tạo 

CDNN cần 
tuyển

18 UBND huyện Sơn Tịnh 12

18.1 Các trường mầm non Kế toán kiêm văn thư SOTI01 KETO 3 Cao đẳng Kế toán X

Kế toán kiêm văn thư SOTI02 KETO 1 Cao đẳng Kế toán X

Thư viện kiêm thiết bị SOTI03 THVI 2 Trung cấp trở lên Thư viện X

Kế toán kiêm văn thư SOTI04 KETO 3 Cao đẳng Kế toán X

Thư viện kiêm thiết bị SOTI05 THVI 3 Trung cấp trở lên Thư viện X

568

18.2 Các trường Tiểu học

18.3 Các trường THCS

Tổng cộng (A&B)


