
Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

A THI TUYỂN (XÉT TUYỂN)

I SỰ NGHIỆP KHÁC

1
Trung tâm Tin học - Công 
báo

Kỹ sư nghiệp vụ 
tin học

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 
theo quy định về tình hình ứng 
dụng, phát triển Công nghệ thông 
tin của Văn phòng UBND tỉnh; 
tham mưu về các biện pháp phát 
triển và nâng cao hiệu quả ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ 
công tác chuyên môn tại Văn phòng 
UBND tỉnh...

2 V.05.02.07 Đại học
Công nghệ 
thông tin

Bậc 2 hoặc 
tương đương

Tổng số: 2 2

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 viên chức./.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn
Tin 
học

Ngoại ngữ

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

STT
Cơ quan, tổ chức hành 
chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng
Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính về vị 
trí việc làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)



Trình 
độ

Nhóm 
chuyên 

ngành đào 
A

I SỰ NGHIỆP KHÁC

1
Trung tâm Thông tin và 
Dịch vụ đối ngoại

Chuyên viên 
tổng hợp, biên-
phiên dịch 
tiếng Anh 

 Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ thông tin đối ngoại, thực 
hiện chương trình thông tin tuyên truyền đối ngoại 
hàng năm của tỉnh. Tổ chức thu thập, tổng hợp 
thông tin về tình hình kinh tế, chính trị trong nước, 
khu vực và quốc tế để phục vụ các cơ quan, doanh 
nghiệp trong tỉnh thực hiện các hoạt động đối 
ngoại, kinh tế đối ngoại. Quản lý, vận hành, khai 
thác phát triển Trang thông tin đối ngoại, Xây dựng 
và Tổ chức phát hành các ấn phẩm thông tin đối 
ngoại của tỉnh. Thực hiện công tác biên dịch, phiên 
dịch tiếng Anh trong xây dựng Bản tin đối ngoại, 
phụ trách chuyên Trang tiếng Anh Trang thông tin 
điện tử của Sở Ngoại vụ và phục vụ các hoạt động 
đối ngoại của Lãnh đạo tỉnh.

1 01,003 Đại học
Quan hệ quốc 
tế

ƯDCNT
TCB

IELTS 
7.0 trở 

lên 
hoặc 
tương 
đương

Chứng 
chỉ 

ngoại 
ngữ 
tiếng 
Anh

Tổng số:

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức./.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN

Đơn vị: Sở Ngoại vụ
Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn

Tin học
Ngoại 
ngữ

THI TUYỂN (XÉT TUYỂN)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày            tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT
Cơ quan, tổ chức hành 
chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc 
làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 
làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
(chức 
danh 
nghề 

nghiệp)



Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

A THI TUYỂN (XÉT TUYỂN)

I SỰ NGHIỆP KHÁC

Chuyên 
viên hành 
chính - tổng 
hợp

Thực hiện công tác hành chính quản trị: Quản 
lý, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực. Tổ chức 
sắp xếp triển khai các cuộc họp, hội thảo,…. 
Quản lý, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu, năng 
lượng, văn phòng phẩm cho hoạt động chung. 
Theo dõi, quản lý các thiết bị, tài sản công. Thủ 
quỹ cơ quan. Theo dõi công tác bảo vệ an ninh 
trật tự, PCCC. Thông tin tuyên truyền về chính 
sách xã hội. Theo dõi công tác thi đua khen 
thưởng, quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng kế 
hoạch và các báo cáo tài chính; Tham gia thực 
hiện các đề tài, dự án KH&CN,...

1 01,003 Đại học
Kế toán; Kinh 

tế nông nghiệp.
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 
làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN

Stt
Cơ quan, tổ chức hành 
chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc 
làm

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày                tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngoại 
ngữ

Mã số 
(chức danh 

nghề 
nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn
Tin học

Trang 3



Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 
làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Stt
Cơ quan, tổ chức hành 
chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc 
làm Ngoại 

ngữ

Mã số 
(chức danh 

nghề 
nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

Chuyên môn
Tin học

Chuyên 
viên hành 
chính - tổng 
hợp

Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn 
và hằng năm của đơn vị. Thống kê, tổng hợp các 
số liệu và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột 
xuất theo quy định và theo yêu cầu của cấp trên. 
Thống kê, tổng hợp các số liệu về ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ nâng cao tiềm lực khoa 
học công nghệ, thị trường KHCN. Tham mưu, 
theo dõi hoạt động đầu tư phát triển KHCN. 
Quản lý hồ sơ liên quan đến kế hoạch hoạt 
động, báo cáo tổng hợp của đơn vị và hồ sơ tiềm 
lực KHCN của đơn vị. Tham gia thực hiện các 
đề tài, dự án KH&CN,...

1 01,003 Đại học
Kế toán; Kinh 

tế nông nghiệp.
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

Kỹ sư về 
nuôi trồng 
các loại cây 
hậu mô

Tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc các mô hình 
trồng thử nghiệm, khảo nghiệm các giống cây 
trồng. Trực tiếp chuyển giao các quy trình công 
nghệ đã được khảo nghiệm thành công. Chăm 
sóc các loại cây tại vườn Thực nghiệm.

1 V.05.02.07 Đại học
Trồng trọt;

Công nghệ sinh 
học

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

3

1

Tổng số:

Trung tâm Ứng dụng, phát 
triển khoa học - công nghệ 
và đo lường, chất lượng 
sản phẩm

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  03 viên chức./.

Trang 4



Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

A THI TUYỂN (XÉT TUYỂN)
I SỰ NGHIỆP KHÁC

Chuyên viên

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; truyền
thông về trợ giúp pháp lý; phối hợp thực hiện
TGPL, xây dựng chương trình, kế hoạch trợ
giúp pháp lý dài hạn và hằng năm; Cập nhật
vụ việc lên phần mềm quản lý chất lượng vụ
việc trợ giúp pháp lý.

1 01.003 Đại học Luật
ƯDCNT

TCB
Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chuyên viên

Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, đơn yêu cầu TGPL,
hướng dẫn nội dung để yêu cầu trợ giúp pháp
lý; Tham mưu xác minh, cung cấp thông tin,
tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; tham mưu
thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại
Hiệp định tương trợ tư pháp có liên quan.

1 01.003 Đại học 
Luật Thương 
mại quốc tế

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 hoặc 
tương đương

2

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN

Tin học Ngoại ngữ

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc 
làm cần tuyển dụng

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

Ghi 
chú

Chuyên môn

Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước

Tổng số:

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  02 viên chức./.

Cơ quan, tổ chức 
hành chính trực 
thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Mã số 
(chức danh 

nghề 
nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Vị trí việc 
làm

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày            tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: Sở Tư pháp

1

Stt



Trình độ
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

A THI TUYỂN (XÉT TUYỂN)

I SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO

1 Bảo tàng tỉnh
Di sản viên hạng 
III

Hướng dẫn, tuyên truyền, thuyết 
minh về hiện vật tại Bảo tàng, hỗ trợ 
các hoạt động sưu tầm, trưng bày 
triển lãm hiện vật…

1 V.10.05.17 Đại học
Văn hóa du 

lịch
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

2 Thư viện tỉnh
Thư viện viên 
hạng III

Tổ chức sự kiện, các hoạt động 
thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn 
xây dựng mạng lưới và phong trào 
đọc sách ở cơ sở….

1 V.10.02.06 Đại học
Thông tin - 
Thư viện

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

Diễn viên hạng 
IV

Diễn viên ca 1 V.10.04.15
Trung cấp 

trở lên
Thanh nhạc

Diễn viên hạng 
III

Diễn viên nhạc công, biểu diễn nhạc 
cụ truyền thống

1 V.10.04.14 Đại học Đàn bầu

Hướng dẫn viên 
văn hóa hạng III

Hướng dẫn, tổ chức cho quần chúng 
tham gia các hoạt động: lớp năng 
khiếu, sinh hoạt câu lạc bộ…; Biểu 
diễn nghệ thuật phục vụ quần 
chúng, ca hát…

1 V.10.07.23 Đại học
Sư phạm Âm 

nhạc
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 
tương 
đương

Tổng số: 5

Tin học Ngoại ngữ

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN

STT
Cơ quan, tổ chức hành chính 
trực thuộc có nhu cầu tuyển 

dụng
Vị trí việc làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí 
việc làm cần tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số (chức 
danh nghề 

nghiệp)

3
Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  05 viên chức./.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Yêu cầu về trình độ

Ghi
 chú

Chuyên môn


