
Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 9

I  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 6

1 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 6

1.1
Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

thực hành 

(Hạng III)

Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp nghề Hàn; giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề Điện công nghiệp.

1 V.09.02.04

Cao 

đẳng 

trở lên

Hệ thống điện
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 

trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương 

đương; Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương.

Ghi chú

Chuyên môn

PHÊ DUYỆT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số   1507  /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT
Tin học

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)

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

Yêu cầu về trình độ

Ngoại ngữ

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Vị trí việc làm

Phụ lục

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

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

tuyển dụng
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Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Ghi chú

Chuyên môn

STT
Tin học

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)

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

Yêu cầu về trình độ

Ngoại ngữ

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm

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

tuyển dụng

1.2

Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

lý thuyết (Hạng 

III)

Giảng dạy lý thuyết trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp nghề May; giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề May.

1
V.09.02.03

Đại 

học trở 

lên

Sư phạm kỹ 

thuật may, 

May và thiết 

kế thời trang, 

công nghệ 

May

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành hoặc đại học sư phạm chuyên 

ngành trở lên; Có chứng chỉ sư phạm 

dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao 

đẳng hoặc tương đương.

1.3

Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

thực hành 

(Hạng III)

Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp ghề May; giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề May.

1
V.09.02.04

Cao 

đẳng 

trở lên

Sư phạm kỹ 

thuật May, 

May và Thiết 

kế thời trang, 

công nghệ 

May

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 

trở lên hoặc chứng nhận nghệ nhân 

nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương 

đương; Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương.
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độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Ghi chú

Chuyên môn

STT
Tin học

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)

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

Yêu cầu về trình độ

Ngoại ngữ

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm

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

tuyển dụng

1.4
Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

thực hành 

(Hạng III) 

Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp nghề Công nghệ ô tô; 

giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Công nghệ 

ô tô.

1 V.09.02.04

Cao 

đẳng 

trở lên

Công nghệ ô 

tô

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 

trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương 

đương; Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương.

1.5 Kế toán viên

Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí; 

quyết toán kinh phí; thanh toán chế độ cho 

công chức, viên chức, người lao động; 

công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm thất nghiệp.

1 06.031

Đại 

học trở 

lên

Tài chính - 

Ngân hàng 

hoặc Kế toán 

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

1.6
Thư viện viên 

hạng III
Quản lý thư viện của nhà trường 1 V.10.02.06

Đại 

học trở 

lên

Chuyên ngành 

thư viện hoặc 

chuyên ngành 

khác có liên 

quan

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện (Chứng chỉ nghiệp vụ 

thư viện; Chứng chỉ sơ cấp thông tin 

thư viện . . .) do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp;

II SỰ NGHIỆP KHÁC 3

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1

Page 3



Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Ghi chú

Chuyên môn

STT
Tin học

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)

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

Yêu cầu về trình độ

Ngoại ngữ

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm

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

tuyển dụng

1.1 Kế toán viên

- Quản lý các nguồn kinh phí của Trung 

tâm; giám sát các nguồn tài sản, công cụ, 

dụng cụ, vật tư hàng hóa được mua theo 

quy định;  Kiểm soát chặt chẽ việc sử 

dụng các nguồn kinh phí đúng nguyên tắc; 

đúng mục đích, có hiệu quả, thể hiện đầy 

đủ trên hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán 

theo quy định.

- Thực hiện, chế độ tiền lương, bảo hiểm 

xã hội, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, 

viên chức, người lao động tại Trung tâm. 

- Tham mưu thực hiện các thủ tục, trình 

tự đầu tư mua sắm, ký hết, thanh lý hợp 

đồng... theo quy định. Thanh quyết toán 

đầy đủ, đúng kỳ các nguồn tài chính; lập 

báo cáo tài chính, tổng hợp tình hình hoạt 

động thu, chi tài chính theo yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền. 

1 06.031

Đại 

học trở 

lên

Tài chính - 

Ngân hàng 

hoặc Kế toán 

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

2 Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn 2

2.1 Y sĩ hạng IV
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường cho các đối tượng .
1 V.08.03.07

Trung 

cấp trở 

lên

Y sĩ
ƯDCNT

TCB

Bậc 1 hoặc 

tương đương 

trở lên
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Trình 
độ

Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Ghi chú

Chuyên môn

STT
Tin học

Mã số 
(chức 

danh nghề 
nghiệp)

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

Yêu cầu về trình độ

Ngoại ngữ

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm

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

tuyển dụng

2.2
Công tác xã hội 

viên (hạng III) 

Sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối 

tượng; giúp đỡ đối tượng hòa nhập cộng 

đồng, đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức 

khỏe, thân nhân . Chăm sóc, trợ giúp phục 

hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

1 V.09.04.02

Đại 

học trở 

lên

Giáo dục 

chuyên biệt 

hoặc Văn học 

đã qua đào 

tạo, bồi dưỡng 

công tác xã 

hội đối với trẻ 

tự kỷ từ 8 tuần 

trở lên

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương 

trở lên

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu./.
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