
STT Lĩnh vực
Đơn vị có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã VTVL

Ngạch 

công chức

Chỉ tiêu

tuyển dụng tại 

Kế hoạch 

7391/KH-

UBND

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

sau khi điều 

chỉnh

Trình độ 

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

1 Văn thư Sở Giao thông vận tải Văn thư VT.SGTVT
Văn thư 

viên
1 0 Đại học 

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường

hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên

ngành Luật phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp

cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu

trữ, lưu trữ

Điều chỉnh 

giảm 01 chỉ 

tiêu

2 Xây dựng Sở Giao thông vận tải
Quản lý Kết cầu hạ 

tầng
XD.SGTVT2

Chuyên 

viên
1 0 Đại học 

Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình giao

thông 

Điều chỉnh 

giảm 01 chỉ 

tiêu

3 Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch
Quản lý về du lịch DL.SVH

Chuyên 

viên
1 1 Đại học 

Du lịch, Quản trị kinh doanh du lịch;

Kinh tế du lịch; Ngoại ngữ Tiếng Anh

Điều chỉnh 

ngành, 

chuyên ngành 

đào tạo cần 

tuyển

4 Y tế Huyện Đại Lộc

Quản lý nghiệp vụ y, 

dược, mỹ phẩm, vệ 

sinh an toàn thực 

phẩm, y tế cơ sở, y 

tế dự phòng, bảo 

hiểm y tế, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình

YT.ĐL
Chuyên 

viên
1 1 Đại học Y tế dự phòng, Y sĩ đa khoa

Điều chỉnh 

ngành, 

chuyên ngành 

đào tạo cần 

tuyển
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STT Lĩnh vực
Đơn vị có nhu cầu

tuyển dụng

Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã VTVL CDNN

Chỉ tiêu

tuyển dụng tại Kế 

hoạch 7391/KH-

UBND

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

sau khi điều 

chỉnh

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

1 Kế toán

Trung tâm Văn hóa - Thể

thao và Truyền thanh -

Truyền hình thị xã Điện

Bàn

Kế toán KT.VHĐB Kế toán viên 1 0 Đại học Kế toán, Tài chính - Kế toán

Điều chỉnh 

giảm 01 chỉ 

tiêu

2
Thông tin 

(hạng IV)

Trung tâm Văn hóa - Thể

thao và Truyền thanh -

Truyền hình huyện Đại

Lộc

Phát thanh viên TT4.VHĐL

Phát thanh 

viên hạng 

IV

1 0 Trung cấp Chuyên ngành Phát thanh

Điều chỉnh 

giảm 01 chỉ 

tiêu

3
Quản lý điện 

(hạng IV)

Ban Quản lý đô thị huyện

Phước Sơn

Theo dõi, xử lý

trong lĩnh vực

quản lý hệ thống

điện chiếu sáng

QLĐ4.ĐTPS

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV 

1 1 Trung cấp Hệ thống điện

Điều chỉnh tên 

Lĩnh vực và 

mã VTVL

4
Xây dựng 

(hạng IV)

Trung tâm Phát triển Quỹ

đất và Công nghiệp - Dịch

vụ huyện Thăng Bình

Hỗ trợ thi công,

duy tu, bảo dưỡng

công trình

XD4.PTQĐTB Cán sự 1 1 Cao đẳng Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

Điều chỉnh tên 

Lĩnh vực và 

mã VTVL
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