
Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành cần tuyển 

1 Văn phòng Tỉnh ủy Chuyên viên Tổng hợp 1 Đại học Cử nhân Luật

Chuyên viên Quản trị mạng kiêm tổng hợp 1 Đại học
Công nghệ thông tin; các ngành 

khoa học, xã hội và nhân văn 

Trường hợp tốt nghiệp các ngành khoa học, xã hội và nhân 

văn phải có trung cấp công nghệ thông tin trở lên

Chuyên viên tham mưu về công tác xã hội 1 Đại học
Các ngành khoa học, xã hội và nhân 

văn; các ngành luật

Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ kiêm tổng hợp 1 Đại học

Hành chính văn thư; Văn thư Lưu 

trữ; Quản trị Văn phòng; Lưu trữ 

học; Khoa học Thư viện; Thông tin 

Thư viện

Chuyên viên Quản trị mạng kiêm tổng hợp 1 Đại học

Khoa học máy tính; Công nghệ 

thông tin; Kỹ thuật máy tính; Mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu; 

Điện tử viễn thông

Chuyên viên Ban Phong trào phụ trách tham mưu 

về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng, 

quản lý lực lượng cốt cán chính trị; xây dựng tổ 

chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; xây 

dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tham 

mưu triển khai các chương trình, kế hoạch liên 

quan đến thanh niên dân tộc, tôn giáo

1 Đại học

Văn hóa quần chúng; Việt Nam học; 

Đông phương học; Luật; Công tác 

tuyên giáo; Quản trị kinh doanh; Tin 

học quản lý

Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn phụ trách tham 

mưu về công tác xây dựng Đoàn, công tác tổ chức 

bộ máy, công tác cán bộ Đoàn, công tác kiểm tra, 

giám sát của Đoàn

1 Đại học

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà 

nước; Hành chính học; Luật; Xã hội 

học; Vận động quần chúng; Nhân 

học

Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi trường học phụ 

trách tham mưu về công tác Đoàn, Đội trường học 

và công tác tập hợp thiếu nhi ngoài nhà trường

1 Đại học

Văn hóa; Ngữ văn; Luật; Tâm lý 

học; Tâm lý giáo dục; Văn hóa quần 

chúng; Lịch sử Việt Nam; Việt Nam 

học; Đông phương học; Cử nhân sư 

phạm âm nhạc

STT Vị trí việc làm cần tuyển

(Kèm theo Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Tỉnh đoàn3

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Cơ quan, đơn vị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

*

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Độ tuổi: Không quá 25 tuổi

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN NĂM 2022

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển

2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành cần tuyển 
STT Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Cơ quan, đơn vị Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển

Chuyên viên tham mưu về công tác đào đạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn
1 Đại học

Các ngành Khoa học, xã hội và nhân 

văn; 

Chuyên viên tham mưu về công tác kiểm tra tài 

chính công đoàn
1 Đại học

Kinh tế; Kế toán; các ngành Khoa 

học, xã hội và nhân văn 

Chuyên viên tham mưu về công tác Nữ công 1 Đại học
Các ngành Khoa học, xã hội và nhân 

văn; Kinh tế; Kế toán

5
Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh

Chuyên viên Văn phòng Đoàn khối tham mưu về 

công tác phong trào đoàn
2 Đại học

Luật; xây dựng đảng; các ngành 

khoa học, xã hội và nhân văn

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 1 Đại học
Hành chính; Kinh tế; Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy 1 Đại học

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà 

nước; Kinh tế chính trị; Luật; Xã hội 

học; Hành chính

Chuyên viên Huyện đoàn 2 Đại học
Luật; các ngành khoa học, xã hội và 

nhân văn

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn Thanh 

niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu cầu độ tuổi 

không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức 

công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng hoặc là Ủy 

viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Huyện ủy Tuy Phong

4 Liên đoàn Lao động tỉnh

6



Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành cần tuyển 
STT Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Cơ quan, đơn vị Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển

Chuyên viên Quản trị mạng 1 Đại học
Công nghệ thông tin; Điện tử; Viễn 

thông; Khoa học máy tính

Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện 1 Đại học

Các ngành khoa học xã hội và nhân 

văn; Kinh tế; Luật; Hành chính; Kế 

toán

Chuyên viên Huyện đoàn 1 Đại học

Công tác xây dựng đảng; các ngành 

khoa học xã hội và nhân văn; Kinh 

tế; Hành chính

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 1 Đại học
Các ngành khoa học xã hội và nhân 

văn

Chuyên viên Huyện đoàn 2 Đại học
Luật; các ngành Khoa học xã hội và 

nhân văn

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Chuyên viên Thành đoàn 1 Đại học
Hành chính; Xã hội học; Quản trị 

kinh doanh

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn Thanh 

niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu cầu độ tuổi 

không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức 

công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng hoặc là Ủy 

viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Chuyên viên Hội Nông dân thành phố 1 Đại học Nông nghiệp; Luật

Chuyên viên Quản trị mạng 1 Đại học Công nghệ thông tin

7 Huyện ủy Bắc Bình

9

8 Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Thành ủy Phan Thiết



Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành cần tuyển 
STT Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Cơ quan, đơn vị Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển

Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1 Đại học
Các ngành khoa học, xã hội và nhân 

văn; Luật

Chuyên viên Huyện đoàn 2 Đại học
Công tác xây dựng đảng; Luật; các 

ngành xã hội, hành chính

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ kiêm tổng hợp 1 Đại học Văn thư lưu trữ; Hành chính; Luật 

Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện
1 Đại học

Luật; Hành chính; Văn hóa; Dân tộc 

tôn giáo; Tài chính; Kinh tế; Quản 

lý đất đai; Xây dựng

Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1 Đại học
Văn hóa xã hội; Dân tộc tôn giáo; 

Luật; Hành chính

Chuyên viên Huyện đoàn 2 Đại học

Thanh vận; Xã hội học; Văn hóa; 

Chính trị học; Hành chính; Luật; 

Môi trường; Kinh tế; Thể dục thể 

thao; Tài chính; Kế toán; Lịch sử; 

Sư phạm; Công nghệ thông tin

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

11 Huyện ủy Hàm Tân

10 Huyện ủy Hàm Thuận Nam



Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành cần tuyển 
STT Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Cơ quan, đơn vị Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển

Kế toán 1 Đại học Tài chính; Kế toán

Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ kiêm tổng hợp 1 Đại học
Văn thư - Lưu trữ; Hành chính văn 

phòng

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy 1 Đại học

Lịch sử Đảng; Văn hóa; Chính trị; 

các ngành khoa học, xã hội và nhân 

văn

Chuyên viên Thị đoàn 1 Đại học

Lịch sử Việt Nam; Việt Nam học; 

Đông Phương học; Văn hóa; Ngữ 

Văn; khối ngành sư phạm; khối 

ngành Tâm Lý; khối ngành Báo chí; 

Khối ngành Luật; Quản trị văn 

phòng; Quản lý hành chính nhà 

nước; Công nghệ thông tin; Quản trị 

kinh doanh

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

13 Huyện ủy Tánh Linh Chuyên viên Huyện đoàn 1 Đại học

Luật; các ngành khoa học, xã hội và 

nhân văn; Kinh tế; Hành chính; 

Quản lý nhà nước; Công tác xây 

dựng đảng

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;

- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn 

Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu 

cầu độ tuổi không quá 28;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức công tác đoàn, hội, đội (Có giấy chứng nhận bồi dưỡng 

hoặc là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở).

14 Huyện ủy Phú Quý Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện 1 Đại học
Các ngành khoa học, xã hội và nhân 

văn
Có bằng trung cấp kế toán

12 Thị ủy La Gi
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