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PHỤ LỤC  
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CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN NĂM 2022 
(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày       /        /2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên) 

 

Stt Tên đơn vị cần tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí tuyển dụng 

Yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng 

Trình độ 

chuyên 

môn 
Chuyên ngành Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học 

1 Đội Quản lý trật tự đô thị 01 Kế toán  
Đại học 

trở lên 
Kế toán, kiểm toán, tài chính 

Sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản 

2 Trung tâm Phát triển quỹ đất 

01 Kế toán  
Đại học 

trở lên 
Kế toán, kiểm toán, tài chính 

Sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

09 
Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng 

Đại học 

trở lên 

Quản lý đất đai, quản lý tài 

nguyên và môi trường, công 

nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ 

thuật trắc địa bản đồ, kỹ thuật 

công trình xây dựng, công nghệ 

kỹ thuật công trình xây dựng 

Có trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 (A2) theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 
Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Truyền thanh 

01 Kế toán  
Đại học 

trở lên 
Kế toán, kiểm toán, tài chính 

Sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

01 Hành chính – Tổng hợp 
Đại học 

trở lên 
Hành chính, luật 

Sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

03 Phóng viên 
Đại học 

trở lên 

Báo chí. Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp đại học khác chuyên 

ngành báo chí thì phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo 

chí do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp 

Sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm 



Stt Tên đơn vị cần tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí tuyển dụng 

Yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng 

Trình độ 

chuyên 

môn 
Chuyên ngành Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học 

3 
Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Truyền thanh 

01 Văn hóa - Văn nghệ 
Đại học 

trở lên 

Nghệ thuật trình diễn; Văn hóa 

học; Quản lý Văn hóa; Việt 

Nam học; Đạo diễn sân khấu 

hoặc các ngành phù hợp vị trí 

việc làm thì phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp phương pháp viên 

(biên đạo múa, biểu diễn nghệ 

thuật, âm nhạc). 

Sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản 

01 Thể dục thể thao 
Đại học 

trở lên 
Thể dục thể thao 

Có trình độ ngoại ngữ 

bậc 1 (A1) theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Tổng số 18      
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