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STT Đơn vị Vị trí tuyên dụng Ngạch
Trình độ 
tối thiểu

Chỉ tiêu 
thi tuyên

Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ

Hợp tác quốc tế về thống kê Thống kê viên Đại học 2

(1) Tốt nghiệp Đại học trớ lên; có chuyên ngành dào tạo ở trình độ đại học là: ngôn ngữ 
Anh, quan hệ quốc tế.

(2) Có một trong những chứng chi tiếng Anh sau: chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 531 trờ lên 
(PBT), 72 trở lên (IBT), IELTS 6.0 trờ lên, TOE1C 680 trở lên và C1 khung châu Âu trở 
lên.

(3) Có chứng chi tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bán theo quy định tại Thông tư số 0 3 /2 0 14/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cùa Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chúng chi Tin 
học Văn phòng B trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- 
BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền 
thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

9 Vụ Tổ chức cán bộ

Quàn lý chế độ chính sách Chuyên viên Đại học 1 Tốt nghiệp Đại học trờ lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là Luật

Quán lý nhân sự lãnh đạo, quàn lý Chuyên viên Đại học 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: hành chính 
công, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước,

Quàn lý hồ sơ Cán bộ công chức Nhân viên Trung câp 1
Tốt nghiệp Trung cấp ừở lẽn; chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, hành chính học, quán trị văn 
phòng, lưu trữ học, thư ký văn phồng.

12
Cục Thu thập dữ liệu và ứ n g  
dụng công nghệ thông tin thống 
kê

Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

(1) Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: Tin học, 
điện tử Tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, 
Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kĩ thuật máy tính, 
Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng 
dụng, Toán ứng dụng, Sư phạm Tin học, Điện tử Viễn thông.
(2) Có một trong những chứng chi tiếng Anh sau: chứng chi tiếng Anh 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 nãng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam; chứng chi tiếng Anh trình độ B trở lên cấp trước ngày Thông tư số 
2 0 /2 0 19/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 
15/01/2020); chứng chi tiếng Anh TOEFL 400 trở lên (PBT), 97 trở lên (CBT), 42 trở lên 
(IBT), IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên.

Thống kê Công nghiệp Thống kê viên Đại học 2 Như yêu cầu tại vị trí Thống kê công nghiệp (Số thứ tự 4)


