
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ  

THAO VÀ TRUYỀN THANH 

THỊ XÃ

1 Công tác Thông tin, Tuyên truyền 1 1
Phương pháp viên 

hạng III

Mã số: 

V.10.06.20 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên

phù hợp với chuyên ngành văn hóa.

Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ

 năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin.

2 Công tác Thể dục, Thể thao 1 1
Huấn luyện viên 

hạng III

Mã số: 

V.10.01.03 

Có trình độ cử nhân chuyên ngành 

Thể dục thể thao trở lên hoặc 

trường hợp tốt nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành Thể dục thể thao thì 

phải là vận động viên cấp 1 trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định của Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin.

3 Kế toán 1 1 Kế toán viên
Mã số: 

06.031 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành kế toán, tài 

chính.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng 

chỉ tin học ứng dụng tương đương

Tổng cộng 3 3

ỦY BAN NHÂN DÂN

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Điều kiện về trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ

DANH SÁCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH  

THỊ XÃ HOÀ THÀNH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  ……./TB-UBND ngày  28 tháng  3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành)

Ngoại ngữ

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Tin học
Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị, vị trí tuyển dụng
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp


