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TT

Đơn vị

Chỉ
tiêu

Vị trí việc làm

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

I

52

1 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tham mưu về công tác nghiệp vụ kiểm tra
2

1

Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh
Ban tuyên giáo - Chính
sách pháp luật

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

Đảng viên; đại học các ngành: Xây dựng Đảng, quản lý
đất đai; giao thông, xây dựng cơ bản; tài chính, luật, đầu
tư công

1
Phụ trách công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh; phụ trách các hoạt động của Tổ chức phi chính
phủ liên quan đến phụ nữ

3 Hội Nông dân tỉnh

1

Đại học, chuyên ngành ngoại ngữ

2
Phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp

1

Đại học, các ngành nông nghiệp, kinh tế

Phụ trách lĩnh vực chăn nuôi

1

Đại học, các ngành chăn nuôi, thú y, nông nghiệp

Ban Kinh tế - Xã hội
4 Tỉnh đoàn

Ban Thanh thiếu nhi
Trường học

7
Tham mưu, hướng dẫn các hoạt động Đoàn, Đội trường học;
triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên,
nhi đồng; tổng hợp thi đua, khen thưởng khối Đoàn, Đội trường
học.

1

Tham mưu công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong
khối trường học; phát triển Đảng trong khối học sinh, sinh viên.

1
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Đại học, sư phạm các ngành: Quản lý giáo dục, giáo dục
chính trị, ngữ văn, lịch sử, tâm lý học giáo dục; công tác
xã hội; báo chí tuyên truyền, xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước, kinh tế, tài chính, kế toán, chính trị học;
tuổi không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

TT

Đơn vị

Ban Phong trào

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Ban Tuyên giáo

Chỉ
tiêu

Vị trí việc làm
Tham mưu, triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh; hoạt động nghề nghiệp việc làm, khởi nghiệp,
các hoạt động trong thanh niên ...

1

Tham mưu, triển khai các hoạt động thanh niên khối các cơ
quan hành chính sự nghiệp; thanh niên quốc tế, bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý nguồn vốn ủy thác,
vốn vay ưu đãi của Đoàn

1

Tham mưu, phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra của Đoàn.

1

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo
dục của Đoàn; phụ trách tổng hợp, nắm bắt dư luận xã hội trong
thanh niên.

1

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao; các hoạt động Đoàn tham gia đảm bảo trật tự
an toàn giao thông.

1

5 Thành phố Hà Tĩnh
Văn phòng Thành ủy

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

Đại học các ngành: Tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị
kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên môi
trường, ngoại ngữ, giao thông, xây dựng; tuổi không quá
27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

Đại học các ngành: Khoa học quản lý, xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước, luật, chính trị học, công tác xã hội,
báo chí tuyên truyền, hành chính, kinh tế, giao thông, xây
dựng; tuyển giới tính Nam; tuổi không quá 27 tính tại thời
điểm tháng 11/2021
Đại học các ngành: Báo chí tuyên truyền, ngữ văn, công
tác xã hội, chính trị học, hành chính, xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước; tuổi không quá 27 tính tại thời
điểm tháng 11/2021

4
1

Đảng viên; đại học, các ngành khoa học xã hội, khoa học
tự nhiên, kinh tế

1

Đảng viên; đại học, các ngành khoa học xã hội, báo chí
tuyên truyền

Chuyên viên công tác Hội và phòng trào Thanh niên

1

Đại học, các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên;
kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên môi
trường; tuổi không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

Chuyên viên công tác Đội và phong trào Thiếu nhi

1

Đại học, các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
báo chí, kinh tế, luật, sư phạm; tuổi không quá 27 tính tại
thời điểm tháng 11/2021

Chuyên viên tổng hợp

Ban Tuyên giáo Thành ủy Chuyên viên công tác khoa giáo, huấn học

Thành Đoàn

Page 2

Đơn vị

TT

Chỉ
tiêu

Vị trí việc làm

6 Đức Thọ

Huyện đoàn

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

4
Phụ trách Hội TNVN huyện, quản lý nguồn vốn ủy thác, các mô
hình kinh tế thanh niên

1

Phụ trách công tác đoàn thành niên khối nông thôn

1

Phụ công tác đoàn thanh niên trường học, cơ quan

1

Phụ trách đội trường học gắn với Văn phòng cơ quan

1

7 Hương Khê

Đại học, thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, nông - lâm
nghiệp, khoa học tự nhiên, luật; tuổi không quá 27 tính tại
thời điểm tháng 11/2021
Đại học, thuộc lĩnh vực xã hội, báo chí, kinh tế, nông-lâm
nghiệp, luật, khoa học tự nhiên, chính trị, sư phạm; tuổi
không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

4

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
huyện

Phụ trách tài chính, quỹ vì người nghèo, cứu trợ; tổng hợp
nhiệm vụ chuyên môn

1

Đại học lĩnh vực kinh tế, tài chính, luật

Hội Nông dân huyện

Tham mưu lĩnh vực hỗ trợ Nông dân phát triển nông, lâm
nghiêp, chăn nuôi, quản lý các nguồn vốn Hội Nông dân

1

Đại học lĩnh vực kinh tế, tài chính, luật, lâm nghiệp, nông
nghiệp, thú y

Tham mưu củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát
triển kinh tế rừng, trang trại.

1

Tham mưu công tác tuyên truyền, các cuộc vận động của đoàn
thanh niên; hỗ trợ thanh niên về kiến thức khoa học kỹ thuật,
ứng dụng.

1

Huyện đoàn

8 Thị xã Kỳ Anh

Đại học lĩnh vực kinh tế, tài chính, giao thông, xây dựng,
thuỷ lợi, luật, lâm nghiệp, nông nghiệp; tuổi không quá 27
tính tại thời điểm tháng 11/2021

4

Ban Tổ chức Thị ủy

Theo dõi tổng hợp, tham mưu về: Cơ sở dữ liệu đảng viên; thẻ
Đảng, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ

1

Đảng viên; đại học các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học
tự nhiên, hành chính, kinh tế, luật, công nghệ thông tin,
quản trị nhân lực

Ban Dân vận Thị ủy

Theo dõi tổng hợp, tham mưu về: Công tác xây dựng mô hình
dân vận khéo, hoạt động khối dân vận

1

Đảng viên; đại học các lĩnh vực Văn hóa, xã hội, hành
chính, kinh tế, luật
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Vị trí việc làm

Chỉ
tiêu

Thị Đoàn

Phụ trách công tác phát triển thanh niên, Quỹ vay vốn ủy thác
TN, cụm thi đua vùng ngoài; đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc

1

Đại học các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hành chính;
tuổi không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

Hội Cựu chiến binh

Phụ trách chính sách, phát triển, nâng cao chất lượng hội viên;
Tuyên huấn, văn phòng, thi đua khen thưởng

1

Đại học các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, luật

Đơn vị

TT

9 Vũ Quang

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

3

Ban Tổ chức Huyện ủy

Tham mưu công tác đào tạo và chính sách

1

Đảng viên; đại học các ngành khoa xã hội, khoa học tự
nhiên, kinh tế, luật, quản trị nhân lực;

Ủy ban Mặt trận TQ
huyện

Tham mưu công tác Mặt trận

1

Đại học, các ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, công
đoàn; kỹ thuật; giao thông, xây dựng

1

Đại học, các ngành khoa học xã hội, sư phạm, khoa học
kỹ thuật, kinh tế, luật, nông nghiệp, giao thông, xây dựng,
thủy lợi; tuổi không quá 27 tính tại thời điểm tháng
11/2021

Huyện đoàn

Theo dõi nghiệp vụ công tác đội, hội

10 Nghi Xuân

Huyện đoàn

3
Theo dõi phụ trách Hội LHTN và quản lý nguồn vốn ủy thác

1

Phụ trách chuyên môn nghiệp vụ.

1

Phụ trách Công tác đoàn thanh niên trường học

1

11 Thị xã Hồng Lĩnh

Đại học, các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
kinh tế, tài chính; tuổi không quá 27 tính tại thời điểm
tháng 11/2021

2

Ban Tổ chức Thị ủy

Phụ trách nghiệp vụ về Huy hiệu Đảng, cấp thẻ Đảng; quản lý,
cập nhật và khai thác phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên,
thống kê, báo cáo về đảng viên

1

Đảng viên; đại học các ngành kinh tế, công nghệ thông
tin, quản trị nhân lực

Thị đoàn

Phụ trách công tác thanh niên tình nguyện, phong trào văn hoá,
văn nghệ, thông tin, tuyên truyền; theo dõi, thống kê, tổng hợp
các hoạt động của các cơ sở đoàn

1

Đại học các ngành khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật; tuổi
không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021
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Đơn vị

TT

Chỉ
tiêu

Vị trí việc làm

12 Thạch Hà
Huyện đoàn

2
Phụ trách công tác đoàn, đội

2

13 Hương Sơn
Huyện đoàn

Phụ trách công tác Đoàn đội trường học

1

Ban Tuyên Giáo - Dân
vận Huyện ủy

Văn Phòng Huyện ủy
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
huyện

Đại học, các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,
kinh tế, luật, quản trị nhân lực; tuổi không quá 27 tính tại
thời điểm tháng 11/2021

1
Phụ trách công tác quản lý vốn, giải quyết việc làm và mô hình
kinh tế thanh niên

15 Huyện Kỳ Anh
Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại học, các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,
kinh tế, kỹ thuật; tuổi không quá 27 tính tại thời điểm
tháng 11/2021

1

14 Lộc Hà
Huyện Đoàn

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

1

Đại học các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng; tuổi
không quá 27 tính tại thời điểm tháng 11/2021

8
Quản lý dữ liệu đảng viên, thẻ đảng; thống kê, tổng hợp số liệu
đảng viên

1

Tham mưu lĩnh vực khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử Đảng
bộ địa phương và các cơ quan.

1

Đảng viên; đại học các ngành kinh tế, khoa học tự nhiên,
công nghệ thông tin, quản trị nhân lực

Đảng viên; đại học các ngành lịch sử, báo chí, sư phạm

Tham mưu lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, công tác giáo dục lý
luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác văn
hóa- văn nghệ, báo chí....

1

Văn thư - Lưu trữ

1

Đảng viên; đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ

Chuyên viên tổng hợp

1

Đảng viên; đại học các ngành kinh tế, khoa học xã hội

Phụ trách công tác tôn giáo - dân tộc;

1

Đại học các ngành sư phạm, luật, công tác xã hội, chính trị

1

Đại học các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
báo chí, hành chính; tuổi không quá 27 tính tại thời điểm
tháng 11/2021

Phụ trách Tổng hợp, Tuyên giáo - Văn phòng; công tác Đoàn Đội trường học
Huyện đoàn
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TT

Đơn vị
Huyện đoàn

Vị trí việc làm
Thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm

16 Cẩm Xuyên

Chỉ
tiêu

Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn

1

Đại học, các ngành kinh tế; tuổi không quá 27 tính tại thời
điểm tháng 11/2021

5
Đảng viên; đại học chuyên ngành cơ yếu, công nghệ thông
tin
Đại học các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
kinh tế

Văn Phòng Huyện ủy

Phụ trách Công nghệ thông tin, cơ yếu

1

Ủy ban MTTQ huyện

Phụ trách công tác hành chính, văn thư, tổng hợp, tài chính của
cơ quan

1

Huyện đoàn

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt
động thông tin, tuyên truyền;
- Phụ trách công tác Hội LHTN, Đoàn đội trường học; công tác
Hội TNXP, hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân
lập nghiệp và phát triển kinh tế; công tác văn phòng, thủ quỹ cơ
quan,

2

Đại học các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sư
phạm, xây dựng đảng, văn hóa, kinh tế; tuổi không quá 27
tính tại thời điểm tháng 11/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện

Phụ trách công tác tổ chức hội cơ sở

1

Đại học các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên

II CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Trung tâm Chính trị thị
1
xã Kỳ Anh

Giảng viên chuyên trách

Trung tâm Chính trị
2
huyện Kỳ Anh

Giảng viên kiêm giáo vụ, hành chính

7

3 Báo Hà Tĩnh

1

Đảng viên; đại học, lĩnh vực kinh tế; có văn bằng hoặc
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có ít nhất 01 năm làm việc
tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị

4
Phóng viên phụ trách tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng,
chính quyền.

Phòng Phóng viên Chính

2

Đảng viên; đại học sư phạm: Các ngành xã hội, giáo dục
chính trị; có ít nhất 01 năm làm việc tại các cơ quan, đơn
vị trong hệ thống chính trị

Page 6

1
Đảng viên; đại học các ngành báo chí, khoa học xã hội,
luật; có kinh nghiệm, thời gian làm báo chuyên nghiệp
trong các cơ quan báo chí thuộc các cơ quan của Đảng,
Nhà nước; có ít nhất 3 năm hoạt động báo chí về lĩnh vực
cần tuyển dụng; có ít nhất 10 tác phẩm báo chí được cơ

TT

Đơn vị

Phòng Phóng viên Chính
trị - Xã hội

Vị trí việc làm
Phóng viên phụ trách tuyên truyền về những sự kiện chính trịxã hội lớn; tuyên truyền hoạt động các tổ chức hội đoàn thể:
Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh, Phụ nữ.

Phóng viên phụ trách tuyên truyền về hoạt động Mặt trận, Công
đoàn, trẻ em.

Phòng phóng viên Nội
chính – Bạn đọc

Phóng viên phụ trách tuyên truyền về lĩnh vực Nội chính: Viện
kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp.
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Chỉ
Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn
tiêu Đảng viên; đại học các ngành báo chí, khoa học xã hội,
luật; có kinh nghiệm, thời gian làm báo chuyên nghiệp
trong các cơ quan báo chí thuộc các cơ quan của Đảng,
1
Nhà nước; có ít nhất 3 năm hoạt động báo chí về lĩnh vực
cần tuyển dụng; có ít nhất 10 tác phẩm báo chí được cơ
quan báo chí sử dụng thuộc lĩnh vực dự tuyển; thành thạo
nghiệp vụ báo chí và các ứng dụng, phần mềm làm báo
hiện đại như: Photoshop; làm báo bằng smartphone; quay,
1
dựng, biên tập video...; ưu tiên các ứng viên có giải báo
chí cấp tỉnh trở lên.

1

Đảng viên; đại học các ngành khoa học xã hội, luật; có
kinh nghiệm, thời gian làm báo chuyên nghiệp trong các
cơ quan báo chí thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước;
có ít nhất 3 năm hoạt động báo chí về lĩnh vực cần tuyển
dụng; có ít nhất 10 tác phẩm báo chí được cơ quan báo chí
sử dụng thuộc lĩnh vực dự tuyển; thành thạo nghiệp vụ
báo chí và các ứng dụng, phần mềm làm báo hiện đại như:
Photoshop; làm báo bằng smartphone; quay, dựng, biên
tập video...; ưu tiên các ứng viên có giải báo chí cấp tỉnh
trở lên.

