
Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình 

độ
Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính 

Lưu trữ 1 V.01.02.02

Lưu trữ 

viên (hạng 

III)

Đại 

học 

- Văn thư;

- Lưu trữ;

- Nếu tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành 

khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ chuyên 

ngành lưu trữ.

Có trình độ ngoại ngữ từ 

bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương.

Có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc tương 

đương.

2

Phòng Bảo 

tồn và hợp 

tác quốc tế 

Bảo tồn 

đa dạng 

sinh học 

biển và 

đất ngập 

nước

1 V.05.02.07
Kỹ sư hạng 

III

Đại 

học

- Thủy sản;

- Quản lý tài nguyên 

và môi trường biển, 

hải đảo;

- Hải dương học.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 

(A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương.

 Có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin hoặc tương đương.

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-VQG ngày          tháng           năm 2022 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo)
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Yêu cầu về trình độ

Ghi 
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Phụ lục 1

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Chức danh nghề nghiệp

BAN QUẢN LÝ

Phòng 

chuyên 

môn

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

Số 

lượng 

tuyển 

dụng
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STT

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chức danh nghề nghiệp
Phòng 

chuyên 

môn

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

Số 

lượng 

tuyển 

dụng

Hướng 

dẫn viên 
1 V.10.07.23

Hướng dẫn 

viên văn 

hóa hạng III

Đại 

học

- Du lịch;

- Tiếng Anh.

Có trình độ ngoại ngữ từ 

bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương.

Có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc tương 

đương.

Truyền 

thông và 

giáo dục 

môi 

trường

1 17.177

Tuyên 

truyền viên 

chính

Đại 

học 

- Báo chí;

- Truyền thông;

- Sư phạm văn học.

Có trình độ ngoại ngữ từ 

bậc 1 (A1) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương.

-

4

Phòng Kế 

hoạch  - 

Tài chính

Thống 

kê - 

Tổng 

hợp

1 01.003
Chuyên 

viên

Đại 

học

- Tài chính;

- Kế toán;

- Kinh tế;

- Quản trị kinh 

doanh.

- -

5

3

Phòng Du 

lịch sinh 

thái và 

Giáo dục 

môi trường

Tổng cộng
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