
Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành Các điều kiện khác 

01
Kế toán viên: thực hiện nhiệm vụ kế toán của đơn vị và 

thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công.

Đại học 

trở lên
Kế toán

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

01

Chuyên viên: thực hiện các nhiệm vụ về công tác Tổ 

chức cán bộ, Hành chính tổng hợp của đơn vị và thực 

hiện các nhiệm khác theo sự phân công.

Đại học 

trở lên
Quản trị nhân lực

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

01

Biên tập viên hạng III: thực hiện nhiệm vụ biên tập, 

tổng hợp tin/bài, viết tin/bài, xây dựng chủ đề của Tạp chí 

Khí tượng Thủy văn và thực hiện các nhiệm khác theo sự 

phân công.

Đại học 

trở lên

Báo chí, xuất bản. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại 

học khác chuyên ngành 

báo chí, xuất bản thì phải 

qua lớp bồi dưỡng về 

nghiệp vụ báo chí, xuất 

bản từ 08 tuần trở lên

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng và làm 

việc tại cơ quan báo chí.

01

Biên tập viên hạng III: thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, 

tổng hợp, kiểm duyệt, lưu trữ các tin/bài; tham gia viết 

tin/bài và thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công.

Đại học 

trở lên

Báo chí, xuất bản. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại 

học khác chuyên ngành 

báo chí, xuất bản thì phải 

qua lớp bồi dưỡng về 

nghiệp vụ báo chí, xuất 

bản từ 08 tuần trở lên

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng và làm 

việc tại cơ quan báo chí.

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao theo Đề 

án vị trí việc 

làm

Số 

lượng 

hiện 

có

Viên chức có mặt đến ngày 15/7/2020

Cơ cấu chuyên ngành 

theo vị trí việc làm (mô 

tả cụ thể)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HẠNG III TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN NĂM 2020 CỦA TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCKTTV ngày          tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

Vị trí việc làm cần tuyển (mô tả cụ thể nhiệm vụ, công 

việc được giao chủ trì, tham gia...)

Yêu cầu
Đơn vị sử 

dụng công 

chức, viên 

chức

Nhu cầu tuyển dụng theo số lượng người làm việc được giao

TT
Số 

lượng 

cần 

tuyển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Trị sự 06 041

04 (01 Thạc sĩ Tài chính - 

Ngân hàng, 01 Cử nhân 

Báo chí, 01 Cử nhân Hành 

chính, 01 Thạc sĩ Kinh tế)

02 (01 Tiến sĩ Môi trường, 

01 Thạc sĩ Khoa học và 

Quản lý môi trường)

2
Ban Thư ký - 

Biên tập
06 02



2

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành Các điều kiện khác 

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao theo Đề 

án vị trí việc 

làm

Số 

lượng 

hiện 

có

Viên chức có mặt đến ngày 15/7/2020

Cơ cấu chuyên ngành 

theo vị trí việc làm (mô 

tả cụ thể)

Vị trí việc làm cần tuyển (mô tả cụ thể nhiệm vụ, công 

việc được giao chủ trì, tham gia...)

Yêu cầu
Đơn vị sử 

dụng công 

chức, viên 

chức

Nhu cầu tuyển dụng theo số lượng người làm việc được giao

TT
Số 

lượng 

cần 

tuyển 

01

Chuyên viên: thực hiện nhiệm vụ quản trị và điều hành 

hoạt động Trang thông tin điện tử của Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn và Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn; tham gia thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, khoa học và hợp tác quốc tế của Tạp chí Khí 

tượng Thủy văn và thực hiện các nhiệm khác theo sự 

phân công.

Đại học 

trở lên
Kỹ thuật và Công nghệ

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

01

Chuyên viên: thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến 

đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về khí tượng thủy văn trên Tạp chí và Trang thông tin 

điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; tham gia thực 

hiện các hoạt động tuyên truyền, khoa học và hợp tác 

quốc tế của Tạp chí Khí tượng Thủy văn và thực hiện các 

nhiệm khác theo sự phân công.

Đại học 

trở lên

Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

01

Chuyên viên: thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin điện 

tử, chế độ thông tin báo cáo trên môi trường mạng; tiếp 

nhận, đăng tải các thông tin về nguồn nhân lực (quy 

hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động,…), các đề án, dự 

án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt 

động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông khí tượng thủy văn và thực hiện các nhiệm khác 

theo sự phân công

Đại học 

trở lên
Quản trị nhân lực

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

01

Chuyên viên: thực hiện nhiệm vụ khai thác các hoạt 

động dịch vụ trong lĩnh vực quảng cáo, chế bản, in ấn, 

phát hành ấn phẩm theo quy định; tham gia thực hiện các 

hoạt động tuyên truyền, khoa học và hợp tác quốc tế của 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn và thực hiện các nhiệm khác 

theo sự phân công.

Đại học 

trở lên
Kinh tế

Có kinh nghiệm 01 năm 

trở lên về công tác ở vị 

trí tuyển dụng.

Phòng Quản 

lý thông tin 

điện tử

3 05 01
01 Thạc sĩ Quản lý nhân 

sự
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