
STT Lĩnh vực
Đơn vị có nhu cầu

tuyển dụng

Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã VTVL CDNN

Chỉ tiêu

tuyển dụng

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

TỔNG CỘNG 246

1 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý Khu bảo

tồn Loài Sao La trực

thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Nghiệp vụ quản lý bảo

vệ rừng
BVR.SL1

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học Quản lý tài nguyên rừng

2 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý Khu bảo

tồn Loài Sao La trực

thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Kế hoạch BVR.SL2

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học Kế toán

3 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý Khu bảo

tồn loài và sinh cảnh

Voi huyện Nông Sơn

Quản lý bảo vệ rừng và

phòng cháy, chữa cháy

rừng

BVR.BTVNS

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học
Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên

rừng

4 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Bắc

Trà My

Kế hoạch - Kỹ thuật
BVR.QLRBT

M

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học

Lâm nghiệp (Lâm sinh, Lâm

học); Quản lý tài nguyên rừng và

những nhóm ngành liên quan

đến Lâm nghiệp
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

5 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Nam

Giang

Kế hoạch - Kỹ thuật BVR.QLRNG

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học Lâm nghiệp

6 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Nam

Trà My

Quản lý địa bàn xã
BVR.QLRNT

M

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học Lâm nghiệp; Quản lý đất đai

7 Bảo vệ rừng

Ban quản lý Rừng

phòng hộ huyện Phước

Sơn

Kế hoạch - kỹ thuật BVR.QLRPS1

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học
Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên

rừng

8 Bảo vệ rừng

Ban quản lý Rừng

phòng hộ huyện Phước

Sơn

Quản lý bảo vệ rừng,

phòng cháy, chữa cháy

rừng

BVR.QLRPS2

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học
Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên

rừng

9 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Tây

Giang

Bộ phận Kế hoạch - Kỹ

thuật
BVR.QLRTG1

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học
Quản lý tài nguyên rừng và môi

trường

10 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Tây

Giang

Bộ phận quản lý bảo vệ

rừng cơ động
BVR.QLRTG2

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học Luật

11 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ Phú Ninh và

Ven biển Quảng Nam

trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Quản lý theo dõi công

tác sử dụng rừng và

phát triển rừng, tuyên

truyền

BVR.QLRPN1

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học Lâm học

12 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ Phú Ninh và

Ven biển Quảng Nam

trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Dịch vụ môi trường

rừng và giống cây lâm

nghiệp, kỹ thuật trồng

BVR.QLRPN2

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học Lâm nghiệp
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

13 Bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng

phòng hộ Phú Ninh và

Ven biển Quảng Nam

trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Tuần tra, quản lý tài

nguyên rừng và bảo vệ

rừng và phòng cháy

chữa cháy rừng

BVR.QLRPN3

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

2 Đại học

Quản lý tài nguyên rừng hoặc

Quản lý tài nguyên rừng và môi

trường

14 Bảo vệ rừng
Ban Quản lý Vườn

Quốc gia Sông Thanh

Giám sát đa dạng sinh

học, phát triển rừng
BVR.BQLST

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học
Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên

và môi trường

15 Bảo vệ rừng
Ban Quản rừng phòng

hộ huyện Đông Giang
Kế hoạch - kỹ thuật BVR.QLRĐG

Quản lý 

bảo vệ 

rừng viên 

hạng III

1 Đại học Lâm Nghiệp; Nông Lâm

16
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)

Ban Quản lý Khu bảo

tồn Loài Sao La trực

thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Dịch vụ môi trường

rừng
BVR4.SL

Kỹ thuật 

viên quản 

lý bảo vệ 

rừng hạng 

IV 

1 Trung cấp Lâm nghiệp 

17
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Tây

Giang

Bộ phận Quản lý bảo vệ

rừng
BVR4.QLRTG

Kỹ thuật 

viên quản 

lý bảo vệ 

rừng hạng 

IV

1 Trung cấp Lâm nghiệp

18
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)

Ban Quản lý Vườn

Quốc gia Sông Thanh

Kỹ thuật viên quản lý

bảo vệ rừng hạng IV
BVR4.BQLST

Kỹ thuật 

viên quản 

lý bảo vệ 

rừng hạng 

IV

2 Trung cấp Lâm nghiệp; Luật 
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STT Lĩnh vực
Đơn vị có nhu cầu

tuyển dụng

Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã VTVL CDNN
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tuyển dụng

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

19 Chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Tây

Giang

Chuyên quản về công

tác chăn nuôi
CN.NNTG

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học Chăn nuôi thú y

20 Chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Tam Kỳ

Chăn nuôi và khuyến

nông chăn nuôi
CN.NNTK

Khuyến 

nông viên 

hạng III

1 Đại học Chuyên ngành Chăn nuôi thú y

21
Chăn nuôi 

(hạng IV)

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Núi

Thành

Chăn nuôi, 

thú y 
CN4.NNNT

Kỹ thuật 

viên chẩn 

đoán bệnh 

động vật 

hạng IV

3 Cao đẳng
Chăn nuôi - Thú y; Chăn nuôi;

Thú y

22
Chăn nuôi 

(hạng IV)

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Thăng Bình

Chăn nuôi CN4.NNTB

Kỹ thuật 

viên kiểm 

nghiệm 

chăn nuôi 

hạng IV

1 Cao đẳng
Chăn nuôi chuyên ngành Chăn

nuôi thú y

23
Công nghệ 

thông tin

Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam
Công nghệ thông tin CNTT.CĐYT

Chuyên 

viên
1 Đại học Công nghệ thông tin

24 Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đăng kiểm (vị trí 01) ĐK.TTĐK1
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy

hoặc Kỹ thuật tàu thủy

25 Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đăng kiểm (vị trí 02) ĐK.TTĐK2
Chuyên 

viên
1 Đại học

Vỏ tàu thủy (kỹ sư Cơ khí tàu

thuyền hoặc Kỹ thuật tàu thủy)

26 Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đăng kiểm (vị trí 03) ĐK.TTĐK3
Chuyên 

viên
1 Đại học Kỹ sư Điện
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

27 Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đăng kiểm (vị trí 04) ĐK.TTĐK4
Chuyên 

viên
1 Đại học Kỹ sư Khai thác thủy sản

28 Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đăng kiểm (vị trí 05) ĐK.TTĐK5
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kỹ sư Nhiệt lạnh hoặc Chế biến

thủy sản

29 Đất đai

Ban Quản lý Dự án -

Quỹ đất - Đô thị huyện

Tiên Phước

Khai thác quỹ đất ĐĐ.QLDATP1
Chuyên 

viên
1 Đại học Quản lý đất đai

30 Đất đai

Ban quản lý Dự án -

Quỹ đất huyện Bắc Trà

My

Tạo lập, quản lý và phát

triển quỹ đất

ĐĐ.QLDABT

M

Chuyên 

viên
2 Đại học

Kỹ thuật xây dựng; Quản trị

Kinh doanh

31 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Khai thác Quỹ đất -

Xây dựng cơ bản (vị trí

01)

ĐĐ.PTQĐTB1
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây

dựng chuyên ngành Xây dựng

cầu đường

32 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Khai thác Quỹ đất -

Xây dựng cơ bản (vị trí

02)

ĐĐ.PTQĐTB2
Chuyên 

viên
1 Đại học Tài chính - Ngân hàng

33 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Khai thác Quỹ đất -

Xây dựng cơ bản (vị trí

03)

ĐĐ.PTQĐTB3
Chuyên 

viên
1 Đại học Công nghệ kỹ thuật môi trường

34 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Khai thác Quỹ đất -

Xây dựng cơ bản (vị trí

04)

ĐĐ.PTQĐTB4
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kỹ thuật công trình chuyên

ngành Xây dựng cầu đường

35 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Bồi thường, Giải phóng

mặt bằng (vị trí 01)
ĐĐ.PTQĐTB5

Chuyên 

viên
3 Đại học Quản lý đất đai
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Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

36 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Bồi thường, Giải phóng

mặt bằng (vị trí 02)
ĐĐ.PTQĐTB6

Chuyên 

viên
1 Đại học Tài chính - Ngân hàng

37 Đất đai

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Bồi thường, Giải phóng

mặt bằng (vị trí 03)
ĐĐ.PTQĐTB7

Chuyên 

viên
1 Đại học

Kế toán chuyên ngành Kế toán

doanh nghiệp

38 Đất đai

Trung tâm phát triển

Quỹ đất và Cụm công

nghiệp huyện Đại Lộc

Bồi thường, hỗ trợ, giải

phóng mặt bằng và tái

định cư

ĐĐ.PTQĐĐL1
Chuyên 

viên
2 Đại học Quản trị kinh doanh, Kế toán

39 Đất đai

Trung tâm phát triển

Quỹ đất và Cụm công

nghiệp huyện Đại Lộc

Tạo lập và phát triển

quỹ đất khu tái định cư
ĐĐ.PTQĐĐL2

Chuyên 

viên
2 Đại học

Tài chính - Ngân Hàng, Quản trị

kinh doanh

40 Giao thông
Đội Quản lý trật tự xây

dựng huyện Quế Sơn
Quản lý bến xe Quế Sơn GT.ĐTQS1

Chuyên 

viên
1 Đại học Nhóm ngành kinh tế

41 Giao thông
Đội Quản lý trật tự xây

dựng huyện Quế Sơn

Quản lý hành lang an

toàn giao thông
GT.ĐTQS2

Chuyên 

viên
1 Đại học

Nhóm ngành Xây dựng hoặc

ngành Luật

42 Hành chính

Ban Quản lý Dự án -

Quỹ đất - Đô thị huyện

Tiên Phước

Chuyên trách công tác

pháp luật
HC.QLDATP1

Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế xây dựng; Kế toán; Tài

chính - Ngân hàng

43 Hành chính

Ban Quản lý Dự án -

Quỹ đất - Đô thị huyện

Tiên Phước

Tổng hợp, hành chính,

quản trị, tổ chức cán bộ
HC.QLDATP2

Chuyên 

viên
1 Đại học Quản trị kinh doanh; Tin học
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

44 Hành chính

Ban quản lý Dự án -

Quỹ đất huyện Bắc Trà

My

Kế hoạch, tổng hợp
HC.QLDABT

M

Chuyên 

viên
1 Đại học Kế toán

45 Hành chính

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Nam

Trà My

Hành chính - Tổng hợp HC.QLRNTM
Chuyên 

viên
1 Đại học Luật; Hành chính; Nông học

46 Hành chính
Đội Kiểm tra quy tắc đô

thị thị xã Điện Bàn

Hành chính - Văn

phòng - Thủ quỹ
HC.ĐTĐB

Chuyên 

viên
1 Đại học

Quản lý nhà nước; Quản lý hành

chính

47 Hành chính

Trung tâm Bảo trợ xã

hội Quảng Nam trực

thuộc Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội

Hành chính tổng hợp HC.TTBTXH
Chuyên 

viên
1 Đại học

Quản trị kinh doanh; Kinh tế;

Tài chính kế toán

48 Hành chính

Trung tâm Khuyến

nông trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kế hoạch, tổng hợp,

thống kê
HC.TTKN

Chuyên 

viên
1 Đại học

Kế hoạch, kinh tế tổng hợp, quản

trị kinh doanh hoặc nông nghiệp,

khuyến nông, phát triển nông

thôn

49 Hành chính

Trung tâm Phát triển

Sâm Ngọc Linh và

Dược liệu trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kế hoạch – sản xuất

kinh doanh
HC.SNL

Chuyên 

viên
1 Đại học

Nông nghiệp; Kinh tế phát triển;

Quản trị kinh doanh

50 Hành chính

Trung tâm Văn hóa -

thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Hành chính tổng hợp

kiêm văn thư, thủ quỹ
HC.VHDX

Chuyên 

viên
1 Đại học Hành chính học; Văn học

51 Hành chính
Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam
Tổ chức cán bộ HC.CĐYT

Chuyên 

viên
1 Đại học Luật; Địa lý Dân số xã hội

52 Hành chính

Văn phòng Điều phối

Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn

mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Kế hoạch (vị trí 01) HC.VPĐP1
Chuyên 

viên
2 Đại học

Kỹ thuật công trình xây dựng

(Dân dụng và Công nghiệp)
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

53 Hành chính

Văn phòng Điều phối

Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn

mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Kế hoạch (vị trí 02) HC.VPĐP2
Chuyên 

viên
2 Đại học Thống kê; Kế toán

54 Hành chính

Văn phòng Điều phối

Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn

mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Tổng hợp - Thống kê,

tuyên truyền
HC.VPĐP3

Chuyên 

viên
2 Đại học

Khuyến nông và Phát triển nông

thôn; Báo chí - truyền thông 

55
Hành chính 

(hạng V)

Ban Quản lý Khu bảo

tồn Loài Sao La trực

thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Hành chính - Tổng hợp HC5.SL  Nhân viên 1 Trung cấp Kế toán

56 Kế toán

Ban Quản lý rừng

phòng hộ huyện Nam

Trà My

Kế toán KT.QLRNTM
Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán

57 Kế toán
Ban Quản lý Vườn

Quốc gia Sông Thanh
Kế toán - Tài chính KT.BQLST

Kế toán 

viên
1 Đại học

Kế toán; Tài chính; Tài chính -

Kế toán

58 Kế toán
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ
Kế toán KT.ĐTTK

Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán

59 Kế toán

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Hiệp Đức

Kế toán - tài chính KT.NNHĐ
Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

60 Kế toán

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Hội An

Kế toán KT.NNHA
Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán; Tài chính - Kế toán

61 Kế toán

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thị xã Điện

Bàn

Kế toán KT.NNĐB
Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán

62 Kế toán

Trung tâm Phát triển

Sâm Ngọc Linh và

Dược liệu trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kế toán - tài chính KT.SNL
Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán; Tài chính - Kế toán
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

63 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 Đại học Kế toán, Tài chính - Kế toán

64 Kế toán
Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam
Kế toán KT.CĐYT

Kế toán 

viên
1 Đại học Kế toán

65
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, tiếp nhận

triển khai thực hiện và

chuyển giao các nhiệm

vụ KHCN và ứng dụng,

nhân rộng kết quả các

nhiệm vụ KHCN

KH.KHCN1
Chuyên 

viên
2 Đại học

Công nghệ sinh học; Công nghệ

thực phẩm sinh học; Kinh tế

nông nghiệp; Hóa học  

66
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Đổi mới sáng tạo KH.KHCN2
Chuyên 

viên
1 Đại học

Tin học; Kế toán; Thống kê; Tài

chính - Ngân hàng; Quản trị kinh

doanh
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

67
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch và phát triển

thị trường KHCN, các

sản phẩm KHCN,

chuyển giao KHCN

KH.KHCN3
Chuyên 

viên
1 Đại học

Tin học; Kinh tế phát triển; Tài

chính- Ngân hàng; Quản trị kinh

doanh; Kế toán

68
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Kiểm định điện, điện tử KH.KHCN4
Chuyên 

viên
2 Đại học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

Lọc hóa dầu; Vật lý; Điện tự

động; Kỹ thuật điện; Điện kỹ

thuật

69
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ ứng dụng năng

lượng nguyên tử
KH.KHCN5

Chuyên 

viên
1 Đại học

Vật lý; Điện kỹ thuật; Kỹ thuật

điện; Công nghệ kỹ thuật điện,

điện tử

70
Khoa học công 

nghệ

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Tư vấn lĩnh vực tiêu

chuẩn đo lường, chất

lượng

KH.KHCN6
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kế toán; Kinh tế phát triển;

Quản trị kinh doanh; Tài chính -

Ngân hàng

71
Khoa học công 

nghệ (hạng IV)

Trung tâm Khoa học,

Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo trực thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Kiểm định khối lượng KH4.KHCN Cán sự 1 Cao đẳng
Cơ khí chế tạo; Kỹ thuật điện,

điện tử; Vật lý

72 Khuyến công

Trung tâm Khuyến

công và Xúc tiến

thương mại Quảng Nam

trực thuộc Sở Công

Thương

Chuyên quản công tác

khuyến công (vị trí 01)
KC.TTKC1

Chuyên 

viên
1 Đại học Ngân hàng

73 Khuyến công

Trung tâm Khuyến

công và Xúc tiến

thương mại Quảng Nam

trực thuộc Sở Công

Thương

Chuyên quản công tác

khuyến công (vị trí 02)
KC.TTKC2

Chuyên 

viên
1 Đại học

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công

trình
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

74 Quản lý cảng cá

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Kế hoạch - Dịch vụ QLCC.TTĐK1
Chuyên 

viên
1 Đại học Thủy sản, Hàng hải, Kinh tế

75 Quản lý cảng cá

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Xác nhận nguyên liệu

thủy sản, công tác

chống khai thác IUU

QLCC.TTĐK2
Chuyên 

viên
1 Đại học

Khai thác thủy sản; Chế biến

thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy

sản

76 Quản lý cảng cá

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Điều độ tàu thuyền QLCC.TTĐK3
Chuyên 

viên
1 Đại học

Thủy sản, Máy tàu thủy, Hàng

hải, Kinh tế

77 Quản lý điện
Ban Quản lý đô thị

huyện Phước Sơn

Theo dõi, xử lý trong

lĩnh vực quản lý hệ

thống điện chiếu sáng

QLĐ.ĐTPS

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV 

1 Trung cấp Hệ thống điện

78 Quản lý điện
Đội Quản lý trật tự xây

dựng huyện Quế Sơn

Quản lý điện chiếu sáng

công cộng
QLĐ.ĐTQS

Chuyên 

viên
1 Đại học

Nhóm ngành Điện hoặc nhóm

ngành Kinh tế

79 Quản lý giáo dục
Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam

Đảm bảo chất lượng

đào tạo
GD.CĐYT1

Chuyên 

viên
1 Đại học

Công nghệ thông tin; Quản lý

giáo dục

80 Quản lý giáo dục
Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam

Quản lý học sinh, sinh

viên
GD.CĐYT2

Chuyên 

viên
1 Đại học

Quản trị kinh doanh; Quản lý

giáo dục

81 Quy tắc đô thị
Đội Kiểm tra quy tắc đô

thị thị xã Điện Bàn

Xây dựng, kiến trúc nhà

ở, công trình công cộng,

hạ tầng kỹ thuật.

QT.ĐTĐB1
Chuyên 

viên
2 Đại học Xây dựng

82 Quy tắc đô thị
Đội Kiểm tra quy tắc đô

thị thị xã Điện Bàn

Quy hoạch, quản lý

hiện trạng (đất đai,

khoáng sản), cảnh quan

môi trường đô thị.

QT.ĐTĐB2
Chuyên 

viên
1 Đại học Quản lý đất đai
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

83 Quy tắc đô thị
Đội Kiểm tra quy tắc

thành phố Hội An

Vị trí Quản lý trật tự hạ

tầng đô thị
QT.ĐTHA1

Chuyên 

viên
3 Đại học Luật; Quản lý nhà nước

84 Quy tắc đô thị
Đội Kiểm tra quy tắc

thành phố Hội An

Vị trí Quản lý trật tự đô

thị, môi trường du lịch
QT.ĐTHA2

Chuyên 

viên
4 Đại học Luật; Quản lý Nhà nước

85 Quy tắc đô thị
Đội Quản lý trật tự xây

dựng huyện Duy Xuyên

Kiểm tra, xử lý vi phạm

về quản lý trật tự xây

dựng QT.ĐTDX1
Chuyên 

viên
1 Đại học Các chuyên ngành về xây dựng

86 Quy tắc đô thị
Đội Quản lý trật tự xây

dựng huyện Duy Xuyên

Tuyên truyền, hướng

dẫn các quy định về

quản lý trật tự xây dựng

QT.ĐTDX2
Chuyên 

viên
1 Đại học Các chuyên ngành về xây dựng

87 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 01)
QT.ĐTTK1

Chuyên 

viên
2 Đại học

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

cầu đường

88 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 02)
QT.ĐTTK2

Chuyên 

viên
2 Đại học

Xây dựng dân dụng và Công

nghiệp

89 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 03)
QT.ĐTTK3

Chuyên 

viên
2 Đại học Luật

90 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 04)
QT.ĐTTK4

Chuyên 

viên
1 Đại học Quản lý đất đai

91 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 05)
QT.ĐTTK5

Chuyên 

viên
1 Đại học Quản trị kinh doanh

92 Quy tắc đô thị
Đội quy tắc đô thị thành

phố Tam Kỳ

Quản lý trật tự xây

dựng, đô thị (vị trí 06)
QT.ĐTTK6

Chuyên 

viên
1 Đại học Hành chính

93 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền thanh 

huyện Hiệp Đức

Thể dục thể thao TDTT.VHHĐ

Huấn 

luyện viên 

hạng III

1 Đại học Giáo dục thể chất

94 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Thể dục -thể thao - Đào

tạo năng khiếu (chuyên

quản về nghiệp vụ tổng

hợp, tổ chức thi đấu,

phát triển sự nghiệp thể

dục thể thao và công

tác huấn luyện vận

động viên)

TDTT.VHTK

Huấn 

luyện viên 

hạng III

2 Đại học Giáo dục thể chất; Bóng đá
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

95 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hoá -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Thể dục-Thể thao TDTT.VHNG

Huấn 

luyện viên 

hạng III

1 Đại học Chuyên ngành Thể dục-Thể thao

96 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hoá -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Núi Thành

Thể dục - Thể thao TDTT.VHNT

Huấn 

luyện viên 

hạng III

1 Đại học Thể dục, thể thao 

97 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Thể dục - Thể thao TDTT.VHPS

Huấn 

luyện viên 

hạng III

1 Đại học
Thể dục thể thao; Giáo dục thể

chất

98 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Thể dục - thể thao TDTT.VHTB

Huấn 

luyện viên 

hạng III

2 Đại học

Giáo dục thế chất - Điền kinh;

Giáo dục thế chất chuyên ngành

Bóng rổ

99 Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Thể dục thể thao TDTT.VHTP

Huấn 

luyện viên 

hạng III

1 Đại học
Huấn luyện thể thao; Giáo dục

thể chất

100 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền thanh 

huyện Hiệp Đức

Phóng viên
TT.VHHĐ

Phóng viên 

hạng III
1 Đại học

Báo chí; Tổng hợp văn. Trường

hợp có bằng tốt nghiệp đại học

Tổng hợp văn thì phải có chứng

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo

chí do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí

101 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Phóng viên TT.VHTK1
Phóng viên 

hạng III
4 Đại học

Ngành báo chí, ngôn ngữ học,

văn hóa học, ngữ văn. Trường

hợp có bằng tốt nghiệp đại học

ngôn ngữ học, văn hóa học, ngữ

văn thì phải có chứng chỉ bồi

dưỡng về nghiệp vụ báo chí do

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

hoặc có bằng tốt nghiệp cao

đẳng, trung cấp ngành báo chí
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

102 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Kỹ thuật viên TT.VHTK2
Kỹ sư hạng 

III
1 Đại học

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện

tử (chuyên ngành Điện tự động)

103 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Đại Lộc

Phóng viên
TT.VHĐL

Phóng viên 

hạng III
1 Đại học

Báo chí, Việt Nam học. Trường

hợp có bằng tốt nghiệp đại học

Việt Nam học thì phải có chứng

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo

chí do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí

104 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Phóng viên TT.VHDX1
Phóng viên 

hạng III
2 Đại học

Báo chí; Sư phạm ngữ văn; Sư

phạm lịch sử. Trường hợp có

bằng tốt nghiệp đại học Sư phạm

ngữ văn, Sư phạm lịch sử thì

phải có chứng chỉ bồi dưỡng về

nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào

tạo có thẩm quyền cấp hoặc có

bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung

cấp ngành báo chí

105 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Biên tập viên TT.VHDX2

Biên tập 

viên hạng 

III

1 Đại học

Báo chí; Xuất bản; Sư phạm ngữ

văn; Sư phạm lịch sử. Trường

hợp có bằng tốt nghiệp đại học

Sư phạm ngữ văn, Sư phạm lịch

sử thì phải có chứng chỉ bồi

dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất

bản do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí, xuất bản.

106 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Phát thanh viên TT.VHDX3

Phát thanh 

viên hạng 

III

1 Đại học Báo chí; Phát thanh
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

107 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nam Trà My

Phóng viên, biên tập

viên
TT.VHNTM

Phóng viên 

hạng III
3 Đại học

Báo chí; Sư phạm ngữ văn; Văn

học. Trường hợp có bằng tốt

nghiệp đại học Sư phạm ngữ

văn, Văn học thì phải có chứng

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo

chí do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí

108 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Phóng viên TT.VHNS
Phóng viên 

hạng III
1 Đại học

Ngành Ngôn ngữ học, có chứng

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo

chí do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí

109 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Phát thanh viên TT.VHPN

Phát thanh 

viên hạng 

III

1 Đại học Báo chí

110 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Phát thanh viên TT.VHPS1

Phát thanh 

viên hạng 

III

1 Đại học Phát thanh - truyền hình; Báo chí

111 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Phóng viên, Biên tập

viên
TT.VHPS2

Phóng viên 

hạng III
1 Đại học

Báo chí; Luật; Ngữ văn; Hành

chính học. Trường hợp có bằng

tốt nghiệp đại học Luật, Ngữ

văn, Hành chính học thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp

vụ báo chí do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành báo chí
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

112 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Phóng viên, Biên tập

viên
TT.VHTG

Phóng viên 

hạng III  
1 Đại học

Báo chí; Công tác xã hội; Ngữ

văn. Trường hợp có bằng tốt

nghiệp đại học Công tác xã hội,

Ngữ văn thì phải có chứng chỉ

bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí

do cơ sở đào tạo có thẩm quyền

cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao

đẳng, trung cấp ngành báo chí

113 Thông tin

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Kỹ thuật TT.VHTB
Kỹ sư hạng 

III
2 Đại học

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử - viễn

thông chuyên ngành Điện tử -

Viễn thông; Kỹ thuật âm thanh

ánh sáng

114
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 Trung cấp Chuyên ngành Phát thanh

115
Thông tin (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Kỹ thuật TT4.VHTG

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV

1 Trung cấp

Kỹ thuật sản xuất chương trình

truyền hình; Công nghệ truyền

hình; Công nghệ kỹ thuật điện

tử, truyền thông; Công nghệ 

116
Thông tin (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Phát thanh viên TT4.VHTB

Phát thanh 

viên hạng 

IV 

2 Trung cấp
Báo chí chuyên ngành báo chí

phát thanh truyền hình

117
Thông tin (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Phát thanh viên TT4.VHTP

Phát thanh 

viên hạng 

IV

1 Trung cấp

Báo chí; Truyền thông đa

phương tiện; Quan hệ công

chúng; Phát thanh - truyền hình;

Kế toán

118 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Đại

Lộc

Phòng chống dịch bệnh

động vật
TY.NNĐL

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học Nuôi trồng thủy sản

119 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Đông Giang

Chuyên quản công tác

kiểm soát giết mổ; kiểm

tra vệ sinh thú y động

vật

TY.NNĐG

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học Chăn nuôi - thú y
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

120 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Duy

Xuyên

Chăn nuôi và Thú y,

Thủy sản
TY.NNDX

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

2 Đại học
Chăn nuôi - Thú y; Bác sĩ Thú y;

Thủy sản

121 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Nam Trà My

Phòng chống dịch bệnh

động vật
TY.NNNTM

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học Bác sĩ Thú y

122 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Phú

Ninh

Phòng chống dịch bệnh

động vật
TY.NNPN

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học
Bác sĩ thú y; Kỹ sư Chăn nuôi -

Thú y

123 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Thăng Bình

Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y
TY.NNTB

Kiểm tra 

viên vệ 

sinh thú y 

hạng III

1 Đại học Kỹ sư chăn nuôi thú y

124 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Hội An

Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y
TY.NNHA1

Kiểm tra 

viên vệ 

sinh thú y 

hạng III

1 Đại học
Bác sỹ thú y; Kỹ sư chăn nuôi

thú y

125 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Hội An

Chăn nuôi thú y và thủy

sản
TY.NNHA2

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III

1 Đại học Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

126 Thú y

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Tam Kỳ

Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y
TY.NNTK

Kiểm tra 

viên vệ 

sinh thú y 

hạng III

1 Đại học Chuyên ngành Thú y

127 Thú y (hạng IV)

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Đại

Lộc

Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y
TY4.NNĐL

Kỹ thuật 

viên kiểm 

tra vệ sinh 

thú y hạng 

IV

2 Trung cấp Thú y, Chăn nuôi thú y
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

128 Thú y (hạng IV)

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Duy

Xuyên

Kiểm soát giết mổ TY4.NNDX

Kỹ thuật 

viên kiểm 

tra vệ sinh 

thú y hạng 

1 Trung cấp Chăn nuôi thú y

129 Thú y (hạng IV)

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Quế

Sơn

Kiểm soát giết mổ động

vật
TY4.NNQS

Kỹ thuật 

viên kiểm 

tra vệ sinh 

thú y hạng 

IV

2 Trung cấp Chăn nuôi và Thú y

130 Thủy sản

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Bắc

Trà My

Nuôi trồng Thủy sản TS.NNBTM

Kiểm 

nghiệm 

viên thủy 

sản hạng III

1 Đại học
Nuôi trồng thủy sản; Quản lý

thủy sản

131 Thủy sản

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Tam Kỳ

Nuôi trồng thuỷ sản và

khuyến ngư
TS.NNTK

Khuyến 

nông viên 

hạng III

1 Đại học
Chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ

sản

132 Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý Nhà nước tinh

Quảng Nam trực thuộc

Sở Tư pháp

Chuyên trách về tất cả

các lĩnh vực, trừ lĩnh

vực kinh doanh thương

mại; hội đồng phối hợp

liên ngành về công tác

trợ giúp pháp lý, đánh

giá chất lượng dịch vụ

trợ giúp pháp lý

PL.TGPL1
Chuyên 

viên
1 Đại học Luật

133 Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý Nhà nước tinh

Quảng Nam trực thuộc

Sở Tư pháp

Chuyên trách hoạt động

trợ giúp pháp lý tại địa

bàn (huyện Thăng Bình)

PL.TGPL3
Chuyên 

viên
1 Đại học Luật

134 Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý Nhà nước tinh

Quảng Nam trực thuộc

Sở Tư pháp

Chuyên trách hoạt động

trợ giúp pháp lý tại địa

bàn (Đông Giang)

PL.TGPL4
Chuyên 

viên
1 Đại học Luật

135 Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý Nhà nước tinh

Quảng Nam trực thuộc

Sở Tư pháp

Chuyên trách hoạt động

trợ giúp pháp lý tại địa

bàn (huyện Phước Sơn)

PL.TTGPL2
Chuyên 

viên
2 Đại học Luật
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

136 Trồng trọt

Trung tâm Khuyến

nông trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Khuyến nông trồng trọt TTr.TTKN

Khuyến 

nông viên 

hạng III

1 Đại học Trồng trọt, bảo vệ thực vật

137 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Hiệp Đức

Kiểm nghiệm giống cây

trồng và vật tư nông

nghiệp

TTr.NNHĐ

Kiểm 

nghiệm 

viên cây 

trồng hạng 

III

1 Đại học Khoa học cây trồng

138 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện

Nam Trà My

Trồng trọt TTr.NNNTM
Kỹ sư hạng 

III
1 Đại học Nông học

139 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Núi

Thành

Khuyến nông - Khuyến

lâm - Khuyến ngư
TTr.NNNT

Khuyến 

nông viên 

hạng III

1 Đại học
Lâm nghiệp; nông nghiệp; bảo

vệ thực vật; công nghệ sinh học

140 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Phú

Ninh

Trồng trọt và bảo vệ

thực vật
TTr.NNPN

Bảo vệ 

viên bảo vệ 

thực vật 

hạng III

2 Đại học
Nông học; Trồng trọt; Bảo vệ

thực vật

141 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp huyện Tiên 

Phước

Kỹ thuật trồng trọt và

khuyến nông trồng trọt
TTr.NNTP

Bảo vệ 

viên bảo vệ 

thực vật 

hạng III

1 Đại học
Trồng trọt; Bảo vệ thực vật;

Nông học; Kinh tế nông nghiệp

142 Trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật

nông nghiệp thành phố

Hội An

Trồng trọt và Bảo vệ

thực vật
TTr.NNHA

Bảo vệ 

viên bảo vệ 

thực vật 

hạng III

2 Đại học Nông học; Bảo vệ thực vật

143 Trồng trọt

Trung tâm Phát triển

Sâm Ngọc Linh và

Dược liệu trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kỹ thuật về cây Sâm

Ngọc Linh 
TTr.SNL1

Chuyên 

viên
2 Đại học

Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Lâm

nghiệp

144 Trồng trọt

Trung tâm Phát triển

Sâm Ngọc Linh và

Dược liệu trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kỹ thuật về cây dược

liệu
TTr.SNL2

Chuyên 

viên
2 Đại học

Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Lâm

nghiệp
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

145
Trồng trọt (hạng 

V)

Trung tâm Phát triển

Sâm Ngọc Linh và

Dược liệu trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Kỹ thuật TTr5.SNL Nhân viên 2 Trung cấp
Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Lâm

nghiệp; Dược

146 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền thanh 

huyện Hiệp Đức

Thư viện VH.VHHĐ1

Thư viện 

viên hạng 

III

1 Đại học Thư viện

147 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền thanh 

huyện Hiệp Đức

Văn hóa, văn nghệ - Cổ

động trực quan
VH.VHHĐ2

Phương 

pháp viên 

hạng III

1 Đại học Mỹ thuật

148 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Thư viện - gia đình- Du

lịch
VH.VHTK1

Thư viện 

viên hạng 

III

1 Đại học Thông tin - thư viện 

149 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Thể dục -thể thao - Đào

tạo năng khiếu (chuyên

quản về công tác đào

tạo - tuyển sinh các lớp

năng khiếu văn nghệ,

mỹ thuật, thể dục thể

thao)

VH.VHTK2

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng III

1 Đại học Sư phạm, Công tác xã hội.

150 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Bảo tồn - Bảo tàng, di

tích
VH.VHTK3

Di sản viên 

hạng III
1 Đại học Lịch sử Việt Nam

151 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Thư viện - gia đình- Du

lịch
VH.VHTK4

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng III

1 Đại học Du Lịch - Dịch vụ

152 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nam Trà My

Du lịch VH.VHNTM

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng III

1 Đại học Du lịch
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

153 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Văn hóa, văn nghệ,

tuyên truyền cổ động
VH.VHNS

Chuyên 

viên
1 Đại học Quản lý văn hóa

154 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Tuyên truyền lưu động,

trực quan
VH.VHPN

Chuyên 

viên
1 Đại học Luật

155 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Thư viện, gia đình, du

lịch
VH.VHPS

Thư viện 

viên hạng 

III

1 Đại học

Thông tin - thư viện; Hành chính

học; Ngữ văn. Trường hợp tốt

nghiệp đại học trở lên chuyên

ngành Hành chính học, Ngữ văn

phải có chứng chỉ bồi dưỡng

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp.

156 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Thông tin quảng bá du

lịch
VH.VHTG

Chuyên 

viên
1 Đại học Công tác xã hội

157 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Di tích, bảo tồn, bảo

tàng
VH.VHTB1

Di sản viên 

hạng III
1 Đại học

Quản lý văn hóa chuyên ngành

quản lý hoạt động mỹ thuật

158 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Thư viện VH.VHTB2

Thư viện 

viên hạng 

III

1 Đại học

Chuyên ngành Thông tin - Thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

159 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Tuyên truyền lưu động,

văn hóa, văn nghệ
VH.VHTB3

Chuyên 

viên
1 Đại học

Quản lý văn hóa; Việt Nam học;

Văn hóa quần chúng; Biên kịch;

Sáng tác âm nhạc; Văn hoá nghệ

thuật gồm các ngành: Nhạc cụ

truyền thống, Piano, Đàn dây,

Kèn, Accordion, Guitar, Biên

đạo múa

160 Văn hóa

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Văn hóa văn nghệ,

tuyên truyền lưu động
VH.VHTP

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng III

2 Đại học
Quản lý văn hóa, cổ động trực

quan

161
Văn hóa (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao - Truyền

thông thành phố Tam

Kỳ

Tuyên truyền lưu động;

văn hóa - văn nghệ, trực

quan

VH4.VHTK

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng 

IV

1 Cao đẳng

Biên kịch; Biên đạo múa; Thanh

nhạc; Nhạc cụ hiện đại và truyền

thống; Thiết kế đồ họa; Mỹ

thuật; Tổ chức sự kiện

162
Văn hóa (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Thư viện VH4.VHNS

Thư viện 

viên hạng 

IV

1 Trung cấp Thư viện 

163
Văn hóa (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hoá -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Núi Thành

Văn hoá, văn nghệ -

Tuyên truyền lưu động

trực quan

VH4.VHNT
Diễn viên 

hạng IV
2 Cao đẳng

Âm nhạc, múa, sân khấu, quản

lý văn hoá, mỹ thuật

164
Văn hóa (hạng 

IV)

Trung tâm Văn hóa -

Thể thao và Truyền

thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Bảo tồn, bảo tàng, di

tích
VH4.VHPS

Di sản viên 

hạng IV
1 Đại học

Báo chí; Bảo tàng học; Văn hóa

các dân tộc thiểu số Việt Nam

165
Văn thư (hạng 

IV)

Trung tâm Khuyến

công và Xúc tiến

thương mại Quảng Nam

trực thuộc Sở Công

Thương

Văn thư VT4.TTKC

Văn thư 

viên trung 

cấp

1 Trung cấp Văn thư, Lưu trữ
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

166 Văn thư, lưu trữ

Trung tâm Đăng kiểm

tàu cá và Quản lý Cảng

cá trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Văn thư lưu trữ VT.TTĐK
Văn thư 

viên
1 Đại học

Ngành hoặc chuyên ngành văn

thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ

học và quản trị văn phòng hoặc

các ngành kinh tế. Trường hợp

có bằng tốt nghiệp đại học các

ngành kinh tế 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.

167 Văn thư, lưu trữ
Trung tâm Lưu trữ lịch

sử trực thuộc Sở Nội vụ

Số hóa tài liệu và Quản

lý tài liệu lưu trữ điện tử
VT.TTLT

Lưu trữ 

viên
1 Đại học

Tin học quản lý, Công nghệ

thông tin. Đồng thời phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng, trung cấp

ngành lưu trữ.

168 Văn thư, lưu trữ

Văn phòng Điều phối

Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn

mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Văn thư thủ quỹ VT.VPĐP
Văn thư 

viên
1 Đại học

Hành chính; Kế toán. Đồng thời

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.

169 Xây dựng

Ban Quản lý Dự án -

Quỹ đất - Đô thị huyện

Tiên Phước

Quản lý dự án XD.QLDATP
Chuyên 

viên
3 Đại học Xây dựng cầu đường

170 Xây dựng

Ban quản lý Dự án -

Quỹ đất huyện Bắc Trà

My

Quản lý đầu tư xây

dựng công trình (ví trí

01)

XD.QLDABT

M1

Chuyên 

viên
2 Đại học

Xây dựng cầu đường hoặc Kỹ

thuật xây dựng công trình giao

thông

171 Xây dựng

Ban quản lý Dự án -

Quỹ đất huyện Bắc Trà

My

Quản lý đầu tư xây

dựng công trình (ví trí

02)

XD.QLDABT

M2

Chuyên 

viên
2 Đại học

Kỹ thuật công trình xây dựng

hoặc Công nghệ kỹ thuật xây

dựng
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

172 Xây dựng

Ban quản lý Dự án -

Quỹ đất huyện Bắc Trà

My

Quản lý đầu tư xây

dựng công trình (ví trí

03)

XD.QLDABT

M3

Chuyên 

viên
1 Đại học Tài chính ngân hàng hoặc Luật

173 Xây dựng

Trung tâm Kiểm định

chất lượng xây dựng

Quảng Nam trực thuộc

Sở Xây dựng

Kiểm định chất lượng,

giám định tư pháp
XD.KĐXD1

Thẩm kế 

viên hạng 

III

2 Đại học Chuyên ngành Xây dựng

174 Xây dựng

Trung tâm Kiểm định

chất lượng xây dựng

Quảng Nam trực thuộc

Sở Xây dựng

Quản lý chất lượng;

Quản lý dự án; tư vấn

đầu thầu

XD.KĐXD2

Thẩm kế 

viên hạng 

III

2 Đại học Chuyên ngành Xây dựng

175 Xây dựng

Trung tâm Kiểm định

chất lượng xây dựng

Quảng Nam trực thuộc

Sở Xây dựng

Quy hoạch, kiến trúc XD.KĐXD3

Thẩm kế 

viên hạng 

III

2 Đại học
Chuyên ngành Kiến trúc; Quản

lý dự án

176 Xây dựng

Trung tâm Kiểm định

chất lượng xây dựng

Quảng Nam trực thuộc

Sở Xây dựng

Phổ biến kiến thức và

liên kết đào tạo bồi

dưỡng chuyên môn

trong hoạt động xây

dựng; Thanh tra và sát

hạch chứng chỉ hành

nghề xây dựng; Tham

gia vụ việc liên quan

theo quy định của pháp

luật

XD.KĐXD4

Thẩm kế 

viên hạng 

III

1 Đại học Chuyên ngành Xây dựng

177 Xây dựng

Trung tâm Kiểm định

chất lượng xây dựng

Quảng Nam trực thuộc

Sở Xây dựng

Công tác thí nghiệm XD.KĐXD5

Thẩm kế 

viên hạng 

III

1 Đại học Chuyên ngành Xây dựng

178 Xây dựng

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Hỗ trợ thi công, duy tu,

bảo dưỡng công trình
XD.PTQĐTB Cán sự 1 Cao đẳng Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

179 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ

trợ Doanh nghiệp (vị trí

01)

ĐT.PTQĐTB1
Chuyên 

viên
1 Đại học Kỹ sư Quản lý đất đai
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

180 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ

trợ Doanh nghiệp (vị trí

02)

ĐT.PTQĐTB2
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế chuyên ngành Kinh tế

đầu tư

181 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất và Công

nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ

trợ Doanh nghiệp (vị trí

03)

ĐT.PTQĐTB3
Chuyên 

viên
1 Đại học

Ngành Khoa học môi trường

chuyên ngành Quản lý môi

trường

182 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm phát triển

Quỹ đất và Cụm công

nghiệp huyện Đại Lộc

Quản lý Cụm công

nghiệp-Xúc tiến đầu tư

và hỗ trợ doanh nghiệp

ĐT.PTQĐĐL1
Chuyên 

viên
1 Đại học  Kế toán

183 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Xúc tiến thu hút đầu tư

vào lĩnh vực công

nghiệp, khu công

nghiệp và cụm công

nghiệp

ĐT.XTĐT1
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin

184 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Xúc tiến thu hút đầu tư

vào lĩnh vực du lịch,

dịch vụ, thương mại và

đô thị

ĐT.XTĐT2
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin

185 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Xúc tiến thu hút đầu tư

vào lĩnh vực nông, lâm,

ngư nghiệp

ĐT.XTĐT3
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin
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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

Trình độ

tối thiểu

Ngành, chuyên ngành

đào tạo cần tuyển
Ghi chú

186 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Hỗ trợ thực hiện dự án

đầu tư trên địa bàn tỉnh 
ĐT.XTĐT4

Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin

187 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Công tác đào tạo, tập

huấn cho doanh nghiệp;

Hỗ trợ kết nối doanh

nghiệp, doanh nhân

ĐT.XTĐT5
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin

188 Xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu

tư và Hỗ trợ khởi

nghiệp Quảng Nam trực

thuộc Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Công tác hỗ trợ khởi

nghiệp, tạo lập hệ sinh

thái khởi nghiệp

ĐT.XTĐT6
Chuyên 

viên
1 Đại học

Kinh tế; Luật; Ngoại ngữ; Công

nghệ thông tin
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