
TT Đơn vị Vị trí tuyển dụng

Chỉ 
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công 

chức

Yêu cầu

1 2 3 4 5 6

I

1
Thanh tra Bộ Thanh tra viên

2 01.003
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Luật, Tài chính, Kế toán, Xây dựng;

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

2
Vụ Pháp chế CV công tác pháp luật

quốc tế 
3 01.003

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành luật, kinh tế, quan

hệ quốc tế;

- Tiếng Anh thành thạo từ B1 trở lên.

CV Xây dựng và thực

hiện chính sách sử dụng

năng lượng tiết kiệm và

hiệu quả 

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ;

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo; có ít nhất 5 năm làm việc cho các dự án

quốc tế về năng lượng, tiết kiệm năng lượng, có ký năng quản lý, giám sát

dự án tốt;

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV Quản lý ứng phó biến

đổi khí hậu và tăng trưởng

xanh

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật;

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác tại

các cơ quan, đơn vị thuộc ngành năng lượng, sử dụng tốt các phần mềm tin

học chuyên ngành năng lượng và thống kê.

BỘ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục I

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số  178 /TB-BCT ngày 30 /7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

về việc thi tuyển công chức năm 2019)

3

Vụ Tiết kiệm 

năng lượng và 

phát triển bền 

vững 

Hình thức Thi tuyển
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3

Vụ Tiết kiệm 

năng lượng và 

phát triển bền 

vững

CV Quản lý theo dõi phát

triển bền vững
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khoa học môi trường;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng; có kinh nghiệm ít nhất

05 năm làm việc cho các dự án nước ngoài về lĩnh vực môi trường, ứng

phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Có kiến thức về đấu thầu,

quản lý dự án.

CV theo dõi thị trường

tiếng Anh
6 01.003

CV theo dõi thị trường

Nhật Bản
1 01.003

CV theo dõi thị trường

Hàn Quốc
1 01.003

CV theo dõi thị trường

tiếng Trung Quốc
3 01.003

5
Vụ CSTM đa 

biên  
Chuyên viên  8 01.003

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, tài chính,

quan hệ quốc tế;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (Ưu tiên ứng viên dự tuyển có chứng chỉ

IELTS, TOEFL, TOEIC);

- Có hiểu biết tốt về kinh tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại,

nghiệp vụ lễ tân đối ngoại;

- Tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

4

Vụ Thị trường 

châu Á - châu 

Phi

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngôn ngữ/ngoại ngữ (Anh, 

Trung, Nhật, Hàn), kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, 

quan hệ quốc tế, luật kinh tế, luật thương mại quốc tế, luật quốc tế và các 

lĩnh vực khác liên quan đến kinh tế khác, hành chính công, quản lý hành 

chính;

- Ngoại ngữ: thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc viết), có khả năng biên, 

phiên dịch, thuyết trình bằng ngôn ngữ vị trí dự tuyển;

- Tin học: theo tiêu chuẩn chung của ngạch.
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6

Văn phòng 

Ban Chỉ đạo 

liên ngành hội 

nhập quốc tế về 

kinh tế

CV hỗ trợ đàm phán  2 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, thương mại quốc tế

… phù hợp với hoạt động ngoại thương; 

- Am hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của

Bộ Công Thương và Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế

về kinh tế, Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế;

biết vận dụng kiến thức chuyên môn vào công việc

CV theo dõi hợp tác khu

vực  
1 01.003

CV theo dõi thị trường

nước ngoài  
2 01.003

8
Vụ Kế hoạch CV Quản lý quy hoạch, kế

hoạch
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế; 

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BCT; Có

trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; có kinh nghiệm công tác phù hợp với

chuyên ngành đạo tạo hoặc có kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, quy

hoạch từ 03 năm trở lên; có khả năng sáng tạo, tổng hợp, có phẩm chất đạo

đức tốt, trung thực, khách quan, có ý thức chấp hành pháp luật, nhiệt tình

và trách nhiệm với công việc;

- Ưu tiên ứng cử viên sử dụng thông thạo tiếng Anh.

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

-  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, thương mại quốc 

tế... phù hợp với hoạt động đối ngoại, ngoại thương;

- Trình độ tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng viên có khả năng dịch thuật tiếng 

Anh, Nga;

- Có kiến thức về quản lý nhà nước;

- Có trình độ tin học theo yêu cầu chuẩn của ngạch.

Vụ Thị trường 

châu Âu - châu 

Mỹ
7
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9
Cục Hóa chất 

CV tổng hợp về công

nghiệp hóa chất, quản lý

hóa chất

3 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học;

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Ưu tiên ứng cử viên tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành hóa học và tiếng

Anh trình độ B1 trở lên.

Chuyên viên hợp tác

xuyên biên giới về thương

mại điện tử và kinh tế số 

2 01.003
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, kinh tế, tài chính, thương

mại quốc tế;

Chuyên viên quản lý

thương mại điện tử 
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại điện tử, kinh tế, quản trị

kinh doanh.

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV nghiệp vụ XNK làm

việc tại Hà Nội
4 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, kinh tế 

quốc tế, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, tài chính ngân hàng;

- Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương; tin học văn phòng theo quy 

định

CV Văn phòng Cục, làm

việc tại Hà Nội 
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị văn phòng;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch

CV P. QLXNK KV TP.

HCM, làm việc tại TP

HCM 

2 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, 

kinh tế đối ngoại, kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

Cục Xuất nhập 

khẩu11

10

Cục Thương 

mại điện tử và 

Kinh tế số 
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12
Cục CT & 

BVNTD 

CV xử lý nghiệp vụ cạnh

tranh, bảo vệ quyền lợi

người tiêu dùng và quản

lý HĐKD đa cấp  

6 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính, ngoại 

giao;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

- Tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch

CV Tổ chức nhân sự 1 01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật, 

hành chính học;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực công 

thương địa phương, quản trị nhân lực, lao động, tiền lương.

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

CV quản lý khuyến công 1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật (khối 

công nghiệp);

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực doanh 

nghiệp, lĩnh vực liên quan đến chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

CV quản lý phát triển tiểu

thủ công nghiệp doanh

nghiệp và kinh tế cá thể

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật (khối 

công nghiệp);

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực công 

thương địa phương, phát triển doanh nghiệp, ngành tiểu thủ công nghiệp;

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

Cục Công 

Thương địa 

phương 

13
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CV quản lý chương trình

mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới 

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật(khối 

công nghiệp);

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực công 

thương địa phương, phát triển kinh tế vùng, khu vực.

- Ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

CV quản lý quy hoạch,

chiến lược phát triển điện

lực và năng lượng tại tạo  

1 01.003

CV Phòng Lưới điện và

Điện nông thôn  
1 01.003

CV quản lý nhà nước về

lĩnh vực thủy điện  
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, thủy điện

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có trên 5 năm kinh nghiệm

làm việc trong ngành thủy điện;

- Tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

CV Năng lượng mới và

năng lượng tái tạo  
1 01.003

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hệ thống điện, quản lý hệ thống điện

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có trên 5 năm kinh nghiệm

làm việc trong ngành điện lực

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống điện

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có trên 5 năm kinh nghiệm 

làm việc trong ngành điện lực;

- Tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

Cục Công 

Thương địa 

phương 

13

Cục Điện lực 

và Năng lượng 

tái tạo
14
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CV Xúc tiến thương mại

và phát triển thị trường  
1 01.003

CV Quản lý thương hiệu  2 01.003

CV Tổng hợp hành chính

văn phòng  
1 01.003

- TN ĐH chuyên ngành quản lý, kinh tế, thương mại, tài chính, luật

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Am hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của

Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại;

- Có chứng chỉ về quản lý nghiệp vụ đấu thầu; Am hiểu các nguyên lý cơ

bản về kế toán;

- Biết vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên môn vào công việc.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến thương mại, kinh 

tế, tài chính, luật, ngoại thương, ngoại giao;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Am hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của 

Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại;

- Am hiểu kiến thức chuyên môn về xúc tiến thương mại và phát triển thị 

trường;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; biết vận dụng linh hoạt kiến thức 

chuyên môn vào công việc.

Cục Xúc tiến 

thương mại 
15
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CV Thanh tra chuyên

ngành  
1 01.003

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính, luật;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Am hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của

Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại;

- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế

toán, các chế độ tài chính, thống kê, chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế

có liên quan;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; biết vận dụng linh hoạt kiến thức

chuyên môn vào công việc.

CV Hợp tác quốc tế (01 vị

trí tiếng Trung; 01 vị trí

tiếng Anh) (Thi tuyển)

2 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quan hệ quốc tế, kinh tế;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Am hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của

Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; biết vận dụng linh hoạt kiến thức

chuyên môn vào công việc.

16
Cục Công tác 

phía Nam  
CV tổng hợp, hành chính 1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu và tổng hợp báo.

 Cục Xúc tiến 

thương mại
15
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CV quản lý giá điện và

phí 
4 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế công nghiệp, tài chính, kỹ thuật 

điện hoặc ngành kỹ thuật tương đương;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV giám sát, vận hành và

hiện đại hóa hệ thống điện
2 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển - tự 

động hóa hoặc ngành kỹ thuật tương đương.

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV điều tiết, giám định thị

trường điện 
4 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế công nghiệp, kỹ thuật điện hoặc 

ngành kỹ thuật tương đương;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

18

Cục Công 

nghiệp 

Chuyên viên theo dõi

công nghiệp hỗ trợ
2 01.003

- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính,

kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại hoặc loại TB Khá trở lên các

chuyên ngành về kỹ thuật;

- Ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn chung của ngạch.

- Ưu tiên các ứng cử viên tốt nghiệp ĐH Bách khoa, Kinh tế quốc dân,

Ngoại thương, Thương mại, ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng,

Học viện Tài chính; các ứng viên có chuyên môn về tài chính kế toán để hỗ

trợ vận hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; các ứng cử viên

có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ.

Cục Điều tiết 

điện lực17
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Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu

1 2 3 4 5 6

II

1
Vụ Kế hoạch Quản lý quy hoạch, kế

hoạch 
2 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, kỹ thuật; 

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công

Thương; Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có kinh nghiệm công tác

phù hợp với chuyên ngành đạo tạo hoặc có kinh nghiệm trong công tác

tổng hợp, quy hoạch từ 05 năm trở lên; có khả năng sáng tạo, tổng hợp, có

phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có ý thức chấp hành pháp

luật, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc;

- Ưu tiên ứng cử viên sử dụng thông thạo tiếng Anh.

- Tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

2

Vụ Khoa học 

và Công nghệ

CV theo dõi lĩnh vực

KHCN cơ khí, chế tạo

máy  

1 01.003

- Có trình độ tiến sỹ chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy;

- Có thời gian công tác trong ngành cơ khí, chế tạo máy ít nhất 10 năm; đã

chủ trì tối thiểu 01 đề tài nghiên cứu, thiết kế cơ khí khoa học và phát triển

công nghệ cấp Bộ hoặc cấp quốc gia; 

- Sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ, có kinh nghiệm về quản lý và

làm việc theo nhóm;

- Ưu tiên các ứng cử viên được đào tạo đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên

ngành cơ khí, chế tạo máy ở nước ngoài hoặc các trường đại học trong

nước giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, có kinh nghiệm trong lĩnh vực

nghiên cứu, thiết kế cơ khí.

Hình thức xét tuyển
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Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu

1 2 3 4 5 6

CV quản lý vận chuyển và

chế biến dầu khí 
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dầu khí;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

CV quản lý các hợp đồng

dầu khí 1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, thăm dò và khai tác

phù hợp lĩnh vực công nghiệp dầu khí;

- Có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, quản lý trong lĩnh vực: nhà nước, doanh

nghiệp, dự án;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV quản lý tìm kiếm,

thăm dò và khai thác dầu

khí 

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tìm kiếm, thăm dò và khai thác

dầu khí;

- Có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, quản lý trong lĩnh vực: nhà nước, doanh

nghiệp, dự án;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV quản lý khí thiên

nhiên hóa lỏng 

(Xét tuyển công khai)

1 01.003

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dầu khí;

- Có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, quản lý trong lĩnh vực: nhà nước, doanh

nghiệp, dự án;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

Vụ Dầu khí và 

Than3
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CV quản lý hoạt động

kinh doanh than 
1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp mỏ;

- Có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, quản lý trong lĩnh vực: nhà nước, doanh

nghiệp, dự án;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

CV quản lý thăm dò, thác

thác than 1 01.003

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ;

- Có 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, quản lý trong lĩnh vực: nhà nước, doanh

nghiệp, dự án;

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

4
Vụ Tổ chức 

cán bộ
CV công tác cán bộ 1 01.003

- Tốt nghiệp đại học, sau đại học về quản lý nhân lực;

- Có 10 năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan nhà nước, trong đó có thời

gian làm công tác kiểm tra, giám sát;

- Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch.

Vụ Dầu khí và 

Than 
3
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5

Cục Phòng vệ 

thương mại
CV điều tra bán phá giá và

trợ cấp  
2 01.003

- Có bằng cử nhân loại khá trở lên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng,

kế toán, kiểm toán, ngoại thương hoặc tương đương; 

- Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế

toán, kiểm toán (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực

kiểm toán doanh nghiệp đặc biệt là kiểm toán chi phí sản xuất);

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh; 

- Sử dụng thành thạo công cụ phân tích, xử lý số liệu trên Microsoft Excel,

Microsoft Access hoặc các chương trình tương đương;

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm việc nhóm.

Phát triển công nghiệp

môi trường  
1 01.003

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ môi trường, kỹ thuật 

môi trường;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, xử lý chất thải, sản xuất chế tạo máy móc thiết xử lý chất thải;

- Tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

Quản lý an toàn khoáng

sản và vật liệu nổ  
1 01.003

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật khai thác mỏ, vật liệu 

nổ công nghiệp;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý an toàn 

khai thác mỏ lộ thiên hoặc quản lý vật liệu nổ;

- Tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

6

Cục Kỹ thuật 

an toàn và Môi 

trường công 

nghiệp
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Quản lý an toàn điện 1 01.003

- Có bằng đại học trở chuyên ngành về điện lực;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật 

hoặc an toàn tại các đơn vị sản xuất trực tiếp;

- Tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung của ngạch;

95 (Trong đó: Thi tuyển: 80; Xét tuyển: 15)

Ghi chú: Các vị trí tuyển dụng tại các đơn vị sau đây thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng ngoại ngữ: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; 

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ; Vụ Chính sách thương mại đa biên; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Cục Cạnh tranh và 

Bảo vệ người tiêu dùng; Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hợp tác quốc tế về kinh tế; Chuyên viên hợp tác xuyên biên giới về thương mại 

điện tử và kinh tế số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại; Cục Phòng vệ thương 

mại. 

TỔNG CỘNG:

6

Cục Kỹ thuật 

an toàn và Môi 

trường công 

nghiệp






























