
Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành Ngoại ngữ

Tin 

học
Yêu cầu khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phòng Nghiệp vụ 2 1

Chuyên viên 

thanh tra 

kinh tế và 

giải quyết 

khiếu nại tố 

cáo

01.003
Tham mưu thực hiện công tác thanh tra kinh tế và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo

Đại học 

trở lên
Luật

A2 hoặc tương 

đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Quy hoạch - 

Kiến trúc - Đô thị
1

Chuyên viên 

Quản lý kiến 

trúc - quy 

hoạch

01.003

Tham mưu giúp trưởng phòng thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời

các công việc liên quan đến việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ

quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, thẩm định đồ

án quy hoạch, cấp phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở

Đại học 

trở lên

Kiến trúc; Quy 

hoạch vùng và 

đô thị

A2 hoặc tương 

đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1

Chuyên viên 

Quản lý kế 

hoạch - tài 

chính

01.003

Theo dõi thực hiện kế hoạch. Phụ trách các công trình dự án. 

Thực hiện công tác quản lý tài sản công. Đấu thầu mua sắm trang 

thiết bị

Đại học 

trở lên

Kinh tế; Kỹ sư 

xây dựng

A2 hoặc tương 

đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính - Tổng hợp
1

Chuyên viên phụ 

trách quy hoạch - 

Kế hoạch

01.003

Xây dựng Kế hoạch, tổng hợp các báo cáo của ngành, các 

chương trình liên kết, hợp tác; thực hiện Nghị quyết, chỉ thị 

chuyên đề

Đại học trở 

lên

Các ngành Kinh 

tế

A2 hoặc tương 

đương
CNTT cơ bản 
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III. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. Sở Xây dựng

I. Thanh tra tỉnh

Số biên 

chế cần 

tuyển 

dụng

Ghi chú
Cơ quan,

 đơn vị

Chuyên môn, nghiệp vụ

theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng

STT Mô tả tóm tắt vị trí việc làm cần tuyển dụng

Ngạch 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

IV. Sở Công Thương

1



2
Phòng Quản lý năng 

lượng
1

Chuyên viên 

QLNN về năng 

lượng

01.003

Theo dõi triển khai các dự án năng lượng tái tạo, các văn bản 

pháp luật liên quan; thẩm định các hồ sơ, dự án năng lượng tái 

tạo

Đại học trở 

lên

Các ngành Kỹ 

thuật điện; Hệ 

thống điện; Quản 

lý năng lượng và 

năng lượng tái tạo

A2 hoặc tương 

đương
CNTT cơ bản 

1 Văn phòng 1
Chuyên viên 

quản trị mạng
01.003

Tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về công tác hành chính liên quan đến thực 

hiện cơ chế “Một cửa”; Theo dõi, quản lý việc sử dụng công 

nghệ thông tin, việc triển khai sử dụng hệ thống điện tử

Đại học trở 

lên

Công nghệ 

thông tin

A2 hoặc tương 

đương

1 Văn phòng Sở 1

Chuyên viên 

phụ trách lưu 

trữ

01.003

- Xây dựng các kế hoạch lưu trữ, hướng dẫn các phòng, ban, các 

đơn vị lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 

cơ quan.

- Phân loại, chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ của cơ quan.

- Quản lý và bảo quản tài liệu lưu trữ, thống kê và báo cáo tài 

liệu lưu trữ hàng năm, định kỳ, đột xuất...

- Phục vụ tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ, quản lý vệ kho kho 

lưu trữ

Đại học 

trở lên

Văn thư lưu trữ; 

Hành chính; 

Quản lý nhà 

nước

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2
Phòng Quản lý công 

trình
1

Chuyên viên 

quản lý xây 

dựng công 

trình

01.003
Trực tiếp thẩm định công trình, dự án,  hồ sơ dự án, thiết kế bản 

vẽ thi công, dự toán

Đại học 

trở lên
Thủy lợi

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

3 Chi cục Kiểm lâm 1

Chuyên viên 

quản lý bảo vệ 

rừng và bảo 

tổn thiên nhiên

01.003

- Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật 

về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép 

và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; 

lâm sinh; quản 

lý tài nguyên 

rừng

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

VI. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V. Ban Quản lý các khu công nghiệp

2



2

Quản lý công 

trình thuỷ lợi 

và nước sạch 

nông thôn

01.003

- Xây dựng và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển thủy lợi và 

công trình nước sạch nông thôn.

- Thực hiện công tác điều tra cơ bản, quản lý khai thác các dữ 

liệu về thủy lợi, công trình nướcsạch nông thôn.

'- Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình vận 

hành, phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện sau khi được phê duyệt...

- Quản lý dự án công trình thủy lợi.

Đại học 

trở lên

Thủy lợi; Thủy 

công đồng 

bằng; Công 

thôn; xây dựng

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1

Chuyên viên 

quản lý đê 

điều và phòng 

chống lụt bão

01.003

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án 

về phát triển đê điều trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

chương trình dự án về phát triển đê điều khi được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về duy tu, sửa 

chữa nâng cấp đê điều trên toàn tỉnh.

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng 

cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê; kế hoạch, 

giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi 

quản lý....

Đại học 

trở lên

Thủy lợi; Thủy 

công đồng 

bằng; Công 

thôn; xây dựng

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Hành chính - Tổ 

chức
1

Chuyên viên 

phụ trách hành 

chính - tổng 

hợp

01.003

Thực hiện công tác tổng hợp, báo báo công tác văn phòng và 

tham mưu thực hiện một số công việc liên quan đến công tác tổ 

chức cán bộ

Đại học 

trở lên

Hành chính;  

Nội vụ; Quản lý 

nhà nước

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

VII. Văn phòng UBND tỉnh

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

A2 hoặc 

tương đương
01.003

- Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản; dự báo ngư trường, vùng 

khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản. 

- Tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt 

động khai thác thủy sản,...

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn và phát triển 

nguồn lợi thủy sản.

-Tham cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép, 

chứng chỉ và được thu phí và lệ phí thuộc phạm vi quản lý của 

Chi cục theo quy định của pháp luật.

Đại học 

trở lên

Quản lý khai 

thác  và bảo vệ 

nguồn lợi thủy 

sản

2

4 Chi cục Thuỷ lợi

5 Chi cục Thuỷ sản

Khai thác thủy 

sản; cơ khí tàu 

thuyền; máy 

tàu; thiết kế vỏ 

tàu; quản lý 

nghề cá

3



2
Trung tâm phục vụ 

Hành chính công
1

Chuyên viên 

phụ trách thủ 

tục hành chính

01.003

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết TTHC của các 

sở, ngành tại Trung tâm;

- Giám sát thái độ, tác phong giao tiếp, ứng xử của CCVC tại 

Trung tâm;

- Hướng dẫn, giám sát tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tại 

Trung tâm;

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,… của tổ chức, 

cá nhân; tham mưu đề xuất Giám đốc TT xử lý các vấn đề phát 

sinh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý giải quyết trong thực 

hiện TTHC;

- Phối hợp Phòng chuyên môn đánh giá việc giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm theo quy 

định của pháp luật

Đại học 

trở lên

Quản lý nhà 

nước; Hành 

chính; Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Quản lý giá 

công sản
1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý giá công sản 01.003
 Tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động quản lý giá, 

công sản
Đại học 

Tài chính; Quản 

lý giá công sản; 

Luật. 

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2
Phòng Quản lý ngân 

sách
1

 Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý ngân sách

01.003 Tham mưu các hoạt động liên quan đến quản lý ngân sách
Đại học 

trở lên

Tài chính kế 

toán; ngân sách; 

thuế; kinh tế; 

Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

3
Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp
1

Chuyên viên 

phụ trách tài 

chính hành 

chính sự 

nghiệp

01.003
Tham mưu các hoạt động liên quan đến tài chính hành chính sự 

nghiệp

Đại học 

trở lên

Tài chính kế 

toán; tài chính 

ngân hàng; tiền 

tệ; ngân sách; 

Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật
1

Chuyên viên 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật

01.003

Tham mưu thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực quản 

lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đại học 

trở lên
Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

IX. Sở Tư pháp

VIII. Sở Tài chính

4



2

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật

1

Chuyên viên 

thaẩm định và 

kiểm tra văn 

bản quy phạm 

pháp luật

01.003

Tham mưu thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật vàc ác công việc khác khi được lãnh 

đạo phân công

Đại học 

trở lên
Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1 Chi cục Quản lý đất đai 1
Chuyên viên 

Quản lý đất đai
01.003

Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng; Thực hiện 

công tác giao đất, cho thuê đất

Đại học 

trở lên

Quản lý đất đất; 

Khoa học đất

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2
Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường
1

Chuyên viên 

Tổ chức nhân 

sự

01.003 Phụ trách công tác tổ chức nhân sự
Đại học 

trở lên

Quản trị nhân 

sự; Hành chính; 

Quản lý nhà 

nước; Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

3
Chi cục Bảo vệ môi 

trường
1

Chuyên viên 

Quản lý chất 

thải

01.003 Phụ trách quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Đại học 

trở lên
Môi trường

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Công chức, viên 

chức
1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý nhân sự và 

đội ngũ

01.003
Tham mưu công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức

Đại học 

trở lên

Quản lý nhà 

nước; Hành chính 

công; Quản lý 

công; Luật; Quản 

trị nhân sự

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2 Phòng XDCQ&CTTN 1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý Nhà nước về 

công tác thanh 

niên

01.003
Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

thanh niên trên địa bàn tỉnh

Đại học 

trở lên
Kinh tế

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có từ 05 năm kinh 

nghiệm công tác 

trong lĩnh vực quản 

lý công tác thanh 

niên

3
Phòng Thanh tra - Cải 

cách hành chính
1

Chuyên viên 

phụ trách công 

tác thanh tra

01.003 Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, báo cáo tổng hợp 
Đại học 

trở lên

Quản lý nhà 

nước; Hành chính 

công; Quản lý 

công; Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường
1

 Chuyên viên 

quản lý nhà 

nước về môi 

trường

01.003
Thực hiện và quản lý hiệu quả công tác môi trường trên địa bàn 

huyện phù hợp với quy định của pháp luật

Đại học 

trở lên
Môi trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

XIII. UBND thành phố Bến Tre

XII. UBND huyện Châu Thành

XI. Sở Nội vụ

X. Sở Tài nguyên và Môi trường

5



1
Phòng Quản lý đô thị 

thành phố
1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý Quy hoạch - 

Kiến trúc

01.003

- Tham mưu phê duyệt các đồ án, quy hoạch, lập quy chế quản lý 

quy hoạch, kiểm tra xây dựng các công trình theo quy chế quản 

lý quy hoạch; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến 

trúc, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên 

địa bàn thành phố.

- Tham mưu tổ chức quản lý về nhà ở và công sở; điều tra, thống 

kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động 

sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công

Đại học 

trở lên

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp; Kiến 

trúc sư; Quy 

hoạch

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân thành phố

1

Chuyên viên 

phụ trách Công 

nghệ thông tin

01.003

-Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương 

trình hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của "Quản trị mạng", chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn các cơ sở dữ 

liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống

- Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, lap- 

top, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng 

dụng.

- Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng cho công tác hội nghị, thu thập tin 

bài, đăng tin trên Website...

Đại học trở 

lên

Công nghệ thông 

tin; Hệ thống 

thông tin quản lý, 

Khoa học máy 

tính, Truyền 

thông và mạng 

máy tính; Kỹ 

thuật phần mềm; 

Kỹ thuật máy 

tính; Tin học ứng 

dụng

A2 hoặc 

tương đương

1
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng
1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý quy hoạch - 

xây dựng

01.003

Phụ trách lĩnh vực quy hoạch - đầu tư xây dựng dân dụng và 

công nghiệp; Thẩm định và thẩm tra các công trình dân dụng và 

công nghiệp theo quy định hiện hành; Thẩm định sự phù hợp 

chất lượng công trình trước khi nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng theo phân cấp;  Định giá tài sản, kết hợp thanh kiểm tra 

việc xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng trên địa bàn; 

Hướng dẫn cấp xã về thủ tục đầu tư và thanh quyết toán các 

công trình. Ngoài ra còn được phân công các công việc đột xuất 

do yêu cầu do yêu cầu của Trưởng phòng.

Đại học 

trở lên

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

Công tác xã hội; 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội; Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

01.003

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo 

bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình hành 

động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và các đề án, chương 

trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan.

- Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, 

người rối loạn nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp 

xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối 

tượng bảo trợ xã hội khác.

- Lập hồ sơ đưa đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở chắm sóc 

người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình 

cơ sở khác, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo 

quy định.

- Lập hồ sơ thủ tục mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định

Đại học 

trở lên

A2 hoặc 

tương đương

XIV. UBND huyện Mỏ Cày Bắc

1

Chuyên viên 

phụ trách thực 

hiện công tác 

giảm nghèo

2
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội

6



1
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường
1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý môi trường, 

tài nguyên, 

biển đảo

01.003

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trường, tài nguyên, về biến đổi khí hậu, tầm quan trọng của biển 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý bảo vệ 

môi trường, tài nguyên. Tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra về 

ô nhiễm môi trường. Giải quyết các đơn, thư tố cáo, phản ánh về 

ô nhiễm môi trường, tài nguyên. Tổ chức đăng ký hồ sơ lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng văn hóa, nông thôn mới.

- Tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra các hoạt động xả thải vào 

nguồn nước. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, trám lấp các giếng khoan bị hư hỏng, không còn 

sử dụng. 

- Phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố môi trường thuộc vùng 

biển của huyện và phối hợp với các huyện biển giáp ranh trong 

việc khắc phục các sự cố môi trường vùng ven biển. 

Đại học 

trở lên

Công nghệ môi 

trường; Kỹ 

thuật môi 

trường; Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

2
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT
1

Chuyên viên 

phụ trách thủy 

lợi và Phòng 

chống thiên tai

01.003

Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Theo dõi tình hình thủy lợi 

nội đồng; Công tác cấp, thoát nước sinh hoạt, sản xuất; Theo 

dõi, dự báo, đề xuất các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn

Đại học 

trở lên
Thủy lợi

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
1

Chuyên viên 

phụ trách hành 

chính tổng hợp

01.003

 Nghiên cứu nội chính: Giúp Chủ tịch UBND ban hành các loại 

Quyết định, Chỉ thị đúng pháp luật. Tham mưu trong việc điều 

hành, quản lý nhà nước về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, 

tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm hành 

chính; quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; tư pháp, hộ tịch; thanh tra, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo, thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật; 

phòng chống tham nhũng.

Đại học 

trở lên
Luật

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

XV. UBND huyện Ba Tri

XVI. UBND huyện Giồng Trôm

7



1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý về khoa học 

công nghệ

01.003

- Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản pháp kế hoạch về 

khoa học và công nghệ sau khi được ban phê duyệt; thông  thống 

 tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 

về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, 

thị trấn.

- Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển 

phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa 

phương ...

Đại học 

trở lên
Kinh tế

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý về giao 

thông vận tải

01.003

- Tham mưu Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử 

lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành 

lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan 

trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên 

địa bàn theo quy định; theo dõi các công trình duy tu, sửa chữa 

hệ thống cầu đường theo phân cấp quản lý...

Đại học 

trở lên

Xây dựng; Giao 

thông

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

3 Phòng Nội vụ 1

Chuyên viên 

phụ trách quản 

lý chính quyền 

địa phương

1.003

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ quả lý 

chính quyền địa phương như: Quyết định phê chuẩn kết quả bầu 

cử, phê chuyển việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định; điều 

động, bổ nhiệm, tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã; thực 

hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố theo 

quy định.

Đại học 

trở lên

Hành chính; 

Quản lý nhà 

nước

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

4
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1

Chuyên viên 

quản lý về 

chăn nuôi

01.003 Tham mưu quản lý về công tác chăn nuôi
Đại học 

trở lên

Chăn nuôi; Thú 

y

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

1
Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội
1

Chuyên viên 

phụ trách tiền 

lương và Bảo 

hiểm

01.003

Quản lý tiền lương, thẩm định phê duyệt thang bảng lương các 

doanh nghiệp; - Theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp trong 

việc ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội đối với 

người lao động.

Đại học 

trở lên

Công tác xã hội; 

Kế toán;

 Kinh tế

A2 hoặc 

tương đương

CNTT cơ bản 

hoặc tương 

đương

TC 40

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng
2

XVII. UBND huyện Bình Đại

8
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