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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2 

                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                  

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
 

 

I-  Điều kiện đăng ký dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 

b) Tuổi đời từ 27 đến 40; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy  định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

d) Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên môn phù hợp vị trí tuyển dụng); 

f) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc hoặc nhiệm vụ; 

g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

h) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với 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 trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ; 

i) Tin học: Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  

II- Tiêu chuẩn tuyển dụng 

 Đáp ứng các điều kiện dự tuyển theo vị trí cần tuyển dụng. 
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

1 Phòng Tư 

vấn – Đào 

tạo 

 

Viên chức 1: Nghiên cứu viên  

- Nhiệm vụ chính: 

 Thực hiện đào tạo, tư vấn theo hợp đồng 

được giao. Báo cáo định kỳ về tình hình 

thực hiện hợp đồng tư vấn cho lãnh đạo 

phòng tư vấn 

 Hướng dẫn, đào tạo chuyên gia tư vấn. 

Thực hiện đánh giá chuyên gia tư vấn. 

 Tham gia nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới. 

 Tham gia thực hiện các đề tài, dự án và 

các nhiệm vụ khác. 

1 -Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành kinh tế, xã hội. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

- Ưu tiên nam, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (ít nhất 7 năm) về                 

đào tạo, tư vấn, đánh giá các hệ thống quản lý, công 

cụ năng suất chất lượng… 

+ Có chứng chỉ chuyên gia tư vấn hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 9000, VietGAP…  

+ Có chứng chỉ tham dự ít nhất 01 khóa đào tạo 

về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

tại nước ngoài 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Cơ sở 

+ Có kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng kế 

hoạch, giám sát thực hiện dự án/đề tài. Có khả năng 

viết dự án/đề tài, viết báo cáo.  

+ Kỹ năng giao tiếp tốt. 

+ Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày. 

Xét tuyển  

2 Phòng Tư 

vấn – Đào 
Viên chức 2: Nghiên cứu viên  

- Nhiệm vụ chính: 

1 -Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành kinh tế, kỹ thuật. 

Xét tuyển  
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

tạo 

 

 Thực hiện tư vấn theo hợp đồng được 

giao. Báo cáo định kỳ về tình hình thực 

hiện hợp đồng tư vấn cho lãnh đạo 

phòng tư vấn 

 Hướng dẫn, kèm cặp chuyên gia tư vấn 

mới. 

 Tham gia nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới. 

 Tham gia thực hiện các đề tài, dự án và 

các nhiệm vụ khác. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

-Ưu tiên nam, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (ít nhất 4 năm) về                 

đào tạo, tư vấn, đánh giá các hệ thống quản lý, công 

cụ năng suất chất lượng… 

+ Có chứng chỉ tham dự ít nhất 01 khóa đào tạo 

về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

tại nước ngoài 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Cơ sở  

+ Đã tham dự các khóa đào tạo về GP, chuyên gia 

đánh giá hệ thống tích hợp, các công cụ năng suất 

tiên tiến,… trong nước. 

+ Có kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng kế 

hoạch, giám sát thực hiện dự án/đề tài. Có khả năng 

viết dự án/đề tài, viết báo cáo.  

+ Kỹ năng giao tiếp tốt. 

+ Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày. 
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

3 Phòng Tư 

vấn – Đào 

tạo 

 

Viên chức 3: Nghiên cứu viên  

- Nhiệm vụ chính: 

 Thực hiện tư vấn theo hợp đồng được 

giao. Báo cáo định kỳ về tình hình thực 

hiện hợp đồng tư vấn cho lãnh đạo 

phòng tư vấn 

 Tham gia nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới. 

 Tham gia thực hiện các đề tài, dự án và 

các nhiệm vụ khác. 

1 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên 

chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

-Ưu tiên nam, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (ít nhất 3 năm) về                 

tư vấn các hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất 

lượng… 

+ Có chứng chỉ tham dự ít nhất 01 khóa đào tạo 

về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

tại nước ngoài 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Cơ sở  

+ Đã tham dự các khóa đào tạo về GP, chuyên gia 

đánh giá hệ thống tích hợp, các công cụ năng suất 

tiên tiến,… trong nước. 

+ Có kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng kế 

hoạch, giám sát thực hiện dự án/đề tài. Có khả năng 

viết dự án/đề tài, viết báo cáo.  

+ Kỹ năng giao tiếp tốt. 

+ Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày. 

Xét tuyển  



 5 

TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

4 Phòng Tư 

vấn - Đào 

tạo 

Viên chức 4: Nghiên cứu viên  

- Nhiệm vụ chính: 

 Tổ chức các lớp đào tạo: lập kế hoạch, 

tuyển sinh, tổ chức lớp học…. 

 Liên hệ, chăm sóc khách hàng. 

 Tham gia nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới 

 Tham gia thực hiện các đề tài, dự án và 

các nhiệm vụ khác. 

 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên 

chuyên ngành quản lý giáo dục, xã hội-nhân văn. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

-Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (ít nhất 5 năm). 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cơ sở  

+ Có kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án 

trong và ngoài nước. 

+ Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa 

đào tạo, và các khóa E-learning liên quan đến các 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

+ Đã tham dự các khóa đào tạo về hệ thống quản 

lý chất lượng, các công cụ năng suất tiên tiến,… 

trong và ngoài nước. 

+ Có khả năng viết dự án/đề tài, viết báo cáo.  

+ Kỹ năng giao tiếp tốt. 

Xét tuyển  

5 Phòng Hành 

chính - Kế 

toán 

Viên chức 5: Kế toán viên 

- Nhiệm vụ chính: 

 Điều hành, giám sát, chỉ đạo các công 

 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên 

chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Xét tuyển  
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

việc của nhân viên phòng kế toán. 

 Kiểm soát các chi phí phát sinh của đơn 

vị 

 Thực hiện các quy định của pháp luật về 

kế toán, tài chính trong đơn vị 

 Phân tích tình hình hoạt động kinh 

doanh của đơn vị 

 Tham mưu cho Ban Giám đốc về tài 

chính của đơn vị 

 Kiểm soát nguồn vốn, tài chính của đơn 

vị 

 Kiểm tra các báo cáo thuế, lập báo cáo 

tài chính, quyết toán thuế 

 Chịu trách nhiệm về các giao dịch với 

các cơ quan như Kho bạc Nhà nước, 

ngân hàng… 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

-Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài 

chính, kế toán (ít nhất 10 năm). 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cơ sở 

+ Công tác ở vị trí lãnh đạo cấp Trưởng/Phó 

phòng (ít nhất 4 năm). 

+ Có chứng chỉ kế toán trưởng. 

+ Có khả năng quản lý và chịu áp lực công việc 

cao 

+ Có kinh nghiệm thanh quyết toán các nguồn 

kinh phí từ ngân sách nhà nước 

+ Có kinh nghiệm quyết toán thuế và làm việc với 

cơ quan chức năng trong các đợt kiểm tra 

 

6 Phòng Hành 

chính - Kế 

toán 

Viên chức 6: Kế toán viên Trung cấp 

- Nhiệm vụ chính: 

 Theo dõi, xử lý công nợ với khách hàng: 

Theo dõi hợp đồng, hóa đơn. 

 Giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Ngân 

hàng, thực hiện hồ sơ xác nhận viện trợ 

 Hướng dẫn, thực hiện, theo dõi thu chi 

 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 1 (A1) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

Xét tuyển  
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

của đơn vị 

 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

-Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài 

chính, kế toán (ít nhất 5 năm). 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cơ sở 

+ Chịu áp lực công việc cao 

+ Có kinh nghiệm thanh quyết toán các nguồn 

kinh phí từ ngân sách nhà nước 

7 Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Viên chức 7: Chuyên viên 

- Nhiệm vụ chính: 

 Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương 

mại và đầu tư; 

 Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài. 

 Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào. Phối 

hợp với phòng Hành chính – Kế toán 

theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào 

theo quy định. Tổ chức việc đón tiếp các 

đoàn khách quốc tế đến làm việc. 

 Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế 

trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác 

quốc tế lâu năm. 

 Đề xuất các nội dung hợp tác với các 

nơi (trong và ngoài nước) trên cơ sở đề 

xuất của các đơn vị, tình hình thực tế và 

nhu cầu của trung tâm. 

 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên 

chuyên ngành kinh tế, xã hội. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

hoặc tương đương. 

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương 

đương.  

- Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (ít nhất 3 năm). 

+ Có GCN tham dự lớp Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cơ sở  

+ Có kinh nghiệm triển khai các dự án trong và 

ngoài nước. 

+ Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các Hội 

nghị, Hội thảo quốc tế. 

Xét tuyển  
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TT Phòng                   
(bộ phận) 

 trực thuộc 

Vị trí tuyển dụng  
(chức danh,  

công việc cụ thể) 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn, điều kiện 
 (Trình độ chuyên môn, ngành đào tạo,  

ngoại ngữ, tin học …) 

Hình thức 

tuyển dụng   
(thi tuyển hay  

xét tuyển) 

Ghi chú   
(thời gian 

 thực hiện) 

 Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác 

quốc tế 

+ Có kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo E-

learning liên quan đến các lĩnh vực tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng. 

+ Đã tham dự các khóa đào tạo về hệ thống quản 

lý chất lượng, các công cụ năng suất tiên tiến,… 

trong và ngoài nước. 

+ Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với chuyên 

gia nước ngoài 

+ Có khả năng viết dự án, báo cáo bằng tiếng Anh  

+ Có bằng IELTS 6.0 trở lên 

Ghi chú: 

- Nhân lực hiện có: 24 người, trong đó: 

+ Viên chức:  07 người 

+ Lao động hợp đồng: 17 người 

- Kế hoạch tuyển dụng VC:  07 người 

 Tp. HCM, ngày 16 tháng  08 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Phƣơng 
 


