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STT VỊ trí tuyển dụng N gạch côn g  chức Y êu cầu ch uyên  môn nghiệp  vụ

4 V ị tr í K ế  toán Kế toán viên

(1) Tốt nghiệp Đại học trở lên; có  chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 
học là: kế toán, kiểm toán.

(2) Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: chứng chỉ tiếng Anh 
bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ V iệt Nam  theo quy định tại Thông tư số 
0 1 /2 0 14/TT-BG D Đ T ngày 24 /01 /2014  cùa Bộ Giáo dục và Đ ào tạo ban 
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ 
tiếng Anh trình độ B trở lên cấp trước ngày Thông tu số 2 0 /2 0 19/TT- 
B G D Đ T  ngày 26 /11 /2019  của B ộ Giáo dục và Đào tạo có  hiệu lực (ngày 
15/01/2020); chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 400 trở lên (PB T), 97 trở lên 
(C B T), 42  trở lên (IBT ), IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên và A2 
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 bản 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 chứng chí Tin học Văn 
phòng B trở lên được cấp trước ngày T hông tư liên tịch số 
1 7 /2016/TTLT-BG DĐ T-BTTTT ngày 21 /6 /2016  của B ộ Giáo dục và 
Đ ào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

n T r ìn h  đ ộ  C a o  đ ẳ n g

1 V ị tr í T h ố n g  kê

T h ố n g  kê viên  

cao  đẳng

(1 ) Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê;

(2) Có một trong những chứng chì tiếng Anh sau: chứng chi tiếng Anh 
bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ V iệt Nam theo quy định tại Thông tư số 
01/2014/T T -B G D Đ T  ngày 24 /01 /2014  của Bộ Giáo dục và Đ ào tạo ban 
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho V iệt Nam; chứng chỉ 
tiếng Anh trình độ B trở lên cấp trước ngày Thông tư số 2 0 /2 0 1 9/TT- 
B G D Đ T  ngày 26 /11 /2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày  
15/01/2020); chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 400 trở lên (PBT), 97 trở lên 
(C BT), 42 trở lên (1BT), IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên và A2 
khung Châu Âu trở lên.

(3) Có chứng chì tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công  
nghệ thông tin cơ bàn theo quy định tại Thông tu số  0 3 /2 0 14/TT- 
BTTTT ngày 11/3/2014 của B ộ Thông tin và Truyền thông quy định 
Chuẩn kỹ năng sử  dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học Vân 
phòng B trờ lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 
17/2016/T TL T -B G D Đ T -B T TT T  ngày 21 /6 /2016  cùa B ộ Giáo dục và 
Đ ào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có  hiệu lực (ngày 10/8/2016).

L ì Thống kẽ tông hợp - tài khoản  
quốc gia

1.2 Thống kê công nghiệp

1.3 Thong kẽ xây  dựng, vốn đầu  
tư

1.4 Thống kê nông nghiệp

1.5 Thống kê thưomg m ại

1.6 Thống kẽ giá, dịch vụ, vận tái, 
xuất nhập khâu

1.7 Thong kê dân so, văn xã

1.8 Thống kê kinh tế

1.9 Thống kẽ xã hội


