
Tên Mã ngạch Trình độ Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ

1
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
Văn thư 01

Văn thư Trung 

cấp
02.008

Tham mưu thực hiện các văn bản quản lý, 

hướng dẫn về công tác văn thư tại cơ quan; 

Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu; tổ 

chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu 

đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu của nghiệp 

vụ công tác văn thư.

Trung 

cấp trở 

lên

- Văn thư, lưu trữ;

- Luật ; Hành chính 

( có chứng chỉ bồi 

dưỡng bổ sung kiến 

thức nghiệp vụ văn 

thư)

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

theo quy định 

tại Thông tư 

03/2014/TT-

BTTTT ngày 

11/3/2014 của 

Bộ TTTT

Trình độ tương đương bậc 

1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam  theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014  của Bộ 

GDĐT

2

Phòng Du lịch 

sinh thái và giáo 

dục môi trường

Hướng dẫn 

viên 
02

Hướng dẫn viên 

văn hóa hạng 

III

V.10.07.23

Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình, 

nội dung, bổ sung thông tin, tài liệu thuyết 

minh du lịch. Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện 

các dịch vụ tham quan, du lịch.

Đại học 

trở lên

- Lâm nghiệp;

- Lâm sinh;

- Du lịch

Kỹ sư  bảo 

tồn đa dạng 

sinh học 

rừng và hợp 

tác quốc tế

02 Kỹ sư hạng III  V.05.02.07

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương 

trình, kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn tài 

nguyên đa dạng sinh học rừng, biển. Tham 

mưu quy trình phối hợp các tổ chức, cá nhân 

trong nước và quốc tế tiến hành nghiên cứu, 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đại học 

trở lên

- Lâm nghiệp;

- Lâm sinh;

- Sinh học;

- Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường ;

Kỹ sư bảo 

tồn đa dạng 

sinh học 

biển và đất 

ngập nước

01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương 

trình, kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn tài 

nguyên đa dạng sinh học biển. Tham mưu quy 

trình phối hợp các tổ chức, cá nhân trong 

nước và quốc tế tiến hành nghiên cứu, bảo tồn 

tài nguyên thiên nhiên. Dịch thuật tài liệu 

khoa học nước ngoài về bảo tồn biển.

Đại học 

trở lên

- Sinh học;

- Thủy sản;

- Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường ;

- Hải dương học.

Yêu 

cầu 

khác

Chức danh nghề nghiệp

Phòng Bảo tồn và 

Hợp tác quốc tế
3

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 

GDĐT

BAN QUẢN LÝ

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-VQG ngày          tháng           năm 2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo)

Mô tả những nội dung chính về việc làm cụ 

thể của vị trí cần tuyển dụng
STT

Bộ phận có nhu 

cầu tuyển dụng

Vị trí việc 

làm

Số lượng 

nhu cầu  

cần tuyển 

dụng

Yêu cầu về trình độ

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

theo quy định 

tại Thông tư 

03/2014/TT-

BTTTT ngày 

11/3/2014 của 

Bộ TTTT
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