
Trình độ đào tạo

 chuyên môn 

Chứng chỉ

 nghiệp vụ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Chuyên viên công tác xây

dựng và thực hiện chính

sách văn hóa dân tộc

thiểu số

Văn hóa; Khoa học

xã hội và nhân văn

1

Chuyên viên công tác bảo

tồn, phát huy văn hóa

truyền thống, xây dựng

đời sống văn hóa các dân

tộc thiểu số

Văn hóa; Khoa học

xã hội và nhân văn

1
Chuyên viên công tác

Hành chính - Văn thư

Hành chính; Văn

thư, Lưu trữ; Khoa

học xã hội và nhân

văn; Quản trị kinh

doanh

Văn thư - Lưu

trữ (đối với

các trường hợp

tốt nghiệp đại

học trở lên

ngành Khoa

học xã hội và

nhân văn;

Quản trị kinh

doanh)

1

Chuyên viên theo dõi

phòng, chống bạo lực gia

đình

Tâm lý học; Công

tác xã hội; Xã hội

học; Y tế công

cộng; Gia đình 

1

Chuyên viên theo dõi

bình đẳng giới trong gia

đình

Tâm lý học; Công

tác xã hội; Xã hội

học; Y tế công

cộng; Gia đình 

PHỤ LỤC 1

Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng công chức năm 2019 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-BVHTTDL ngày      tháng 9 năm 2019 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

TT

Đơn vị  

đăng ký 

tuyển dụng

Điều 

kiện, 

tiêu 

chuẩn  

khác

Vụ Văn hóa 

dân tộc

(03 chỉ tiêu)

2

Vụ Gia 

đình

(06 chỉ tiêu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Thi 

môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành  

ngoại ngữ 

hoặc tin 

học

Chỉ tiêu  

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

 tuyển dụng

Điều kiện tiêu chuẩn trình độ 

đào tạo VTVL tuyển dụng

1



1
Chuyên viên theo dõi

chăm sóc người cao tuổi

Tâm lý học; Công

tác xã hội; Xã hội

học; Y tế công

cộng; Gia đình 

1

Chuyên viên theo dõi và

xây dựng chính sách về

gia đình

Luật

1

Chuyên viên theo dõi xây

dựng cơ sở dữ liệu về gia

đình

Tâm lý học; Công

tác xã hội; Xã hội

học; Y tế công

cộng; Gia đình;

Kinh tế; Thống kê

1
Chuyên viên theo dõi hợp

tác quốc tế về gia đình

Quan hệ quốc tế;

Quốc tế học

Ngoại ngữ 

tiếng Anh

3

Vụ Khoa 

học, Công 

nghệ và 

Môi trường

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên theo dõi

nhiệm vụ quản lý phát

triển công nghệ, phòng

Quản lý phát triển công

nghệ

Kinh tế

1

Chuyên viên làm việc tại

Phòng Đầu tư kinh doanh

và Thương mại

Luật Kinh tế; Luật

Quốc tế

1

Chuyên viên làm việc tại

Phòng Kiểm tra Quyết

toán

Kế toán kiểm toán 

1

Chuyên viên làm việc

tại Phòng Kế hoạch,

Tổng hợp và Quy hoạch

kiêm công tác hành chính

văn thư Vụ

Quản lý Văn hóa

Văn thư, lưu

trữ trở lên

1

Chuyên viên công tác cải

cách hành chính; quản lý

học sinh, sinh viên; trang

tin điện tử; hành chính

văn thư

Khoa học xã hội và

nhân văn
Nữ giới

1

Chuyên viên theo dõi

công tác hợp tác quốc tế

trong đào tạo; đào tạo,

bồi dưỡng và quản lý lưu

học sinh ở nước ngoài

Ngôn ngữ Anh
Ngoại ngữ 

tiếng Anh

6

Vụ 

Pháp chế

(01 chỉ tiêu)

1
Chuyên viên thực hiện

công tác pháp chế
Luật

4

Vụ Kế 

hoạch, Tài 

chính

(03 chỉ tiêu)

5
Vụ Đào tạo

(02 chỉ tiêu)

2

Vụ Gia 

đình

(06 chỉ tiêu)

2



7

Đoàn

 Thanh niên 

Bộ

(01 chỉ tiêu)

1
Chuyên viên chuyên

trách Đoàn

Mỹ thuật; Quản lý

văn hóa; Công tác

xã hội; Chính trị

học; Triết học; Xã

hội học; Quan hệ

quốc tế

Độ tuổi: 

Từ 22 

đến 31 

tuổi

2

Chuyên viên hành chính,

Phòng Hành chính - Lưu

trữ

Quản lý nhà nước;

Quan hệ quốc tế

1

Chuyên viên an ninh -

quốc phòng, Phòng Hành

chính - Lưu trữ

Giáo dục quốc

phòng và an ninh

Nam 

giới

3

Chuyên viên văn thư,

Phòng Hành chính - Lưu

trữ

Văn thư, Lưu trữ;

Luật; Hành chính

1

Chuyên viên truyền

thông, Phòng truyền

thông

Báo chí; Truyền

thông

1

Chuyên viên cải cách

hành chính, Phòng Kiểm

soát thủ tục hành chính

Hành chính; Luật

1
Chuyên viên tổng hợp,

Phòng Tổng hợp
Văn hóa học

1
Chuyên viên quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Quản lý văn hóa

1
Chuyên viên kế toán tổng

hợp, Phòng Tài vụ
Kế toán 

1

Chuyên viên công tác văn

thư - hành chính, Phòng

Hành chính - Tổng hợp

Văn hóa; Quan hệ

quốc tế

Nghiệp vụ văn

thư

1

Chuyên viên theo dõi,

thực hiện công tác thanh

tra văn hóa, Phòng Thanh

tra Văn hóa - Gia đình

Văn hóa; Tài chính

1

Chuyên viên theo dõi,

thực hiện công tác thanh

tra du lịch, Phòng Thanh

tra Du lịch

Du lịch; Kinh tế tài

chính

1

Chuyên viên theo dõi,

thực hiện công tác thanh

tra tài chính, Phòng

Thanh tra Hành chính và

Chống tham nhũng

Tài chính; Kế toán

10

Cục Di sản

 văn hóa 

(02 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên quản lý di

tích, lập hồ sơ di sản thế

giới

Kiến trúc, Quản lý

văn hóa

8

Văn phòng 

Bộ 

 (11 chỉ tiêu)

9

Thanh tra 

Bộ

 (04 chỉ tiêu)

3



2

Chuyên viên quản lý hoạt

động nghệ thuật, Phòng

Nghệ thuật

Âm nhạc

1

Chuyên viên Hành chính -

Tổng hợp, Văn phòng

Cục

Kế toán, phân tích

và kiểm toán

1
Chuyên văn Văn thư -

Lưu trữ, Văn phòng Cục
Văn thư, Lưu trữ

1

Chuyên viên quản lý hoạt

động biểu diễn và bản ghi

âm ghi hình, Phòng Quản

lý biểu diễn và bản ghi

âm, ghi hình 

Quản lý văn hoá

1

Chuyên viên quản lý hoạt

động văn học, Phòng Văn

học

Văn học

1

Chuyên viên đại diện Cục

công tác tại TP. Hồ Chí

Minh, Văn phòng Cục

Quản lý văn hoá;

Văn hoá học; Hành

chính

1
Chuyên viên Tổng hợp,

Văn phòng Cục

Quản lý văn hoá;

Văn hoá học; Hành

chính

1
Chuyên viên Kinh tế,

Văn phòng Cục

Tài chính - Ngân

hàng; Kế toán

1
Chuyên viên Hợp tác

quốc tế, Văn phòng Cục

Quản trị Tài chính;

Tiếng Anh

Ngoại ngữ 

tiếng Anh

1
Chuyên viên Nghệ thuật,

Phòng Nghệ thuật

Đạo diễn điện ảnh;

Biên kịch điện ảnh;

Lý luận phê bình

điện ảnh; Xã hội

học

2

Chuyên viên hợp tác

quốc tế về quyền tác giả,

quyền liên quan, Phòng

Thông tin và Hợp tác

quốc tế

Tiếng Anh; Tiếng

Trung Quốc; Tiếng

Hàn Quốc; Tiếng

Nhật Bản; Ngoại

giao; Ngoại thương

Ngoại ngữ 

tiếng Anh, 

tiếng Trung 

Quốc

2

Chuyên viên quản lý về

quyền tác giả, quyền liên

quan, Phòng Quản lý

Quyền tác giả, quyền liên

quan

Luật

2

Chuyên viên quản lý về

công nghiệp văn hóa,

Phòng Quản lý công

nghiệp văn hoá

Quản lý văn hóa;

Văn hóa học; Quản

trị kinh doanh

11

Cục Nghệ 

thuật biểu 

diễn

 (06 chỉ tiêu)

12

Cục 

Điện ảnh

 (05 chỉ tiêu)

13

Cục Bản 

quyền tác 

giả

 (08 chỉ tiêu)

4



1
Chuyên viên tổ chức -

cán bộ, Văn phòng Cục

Quản trị nhân lực;

Chính trị; Quản lý

nhà nước; Hành

chính

1
Chuyên viên hành chính -

tổng hợp, Văn phòng Cục

Hành chính; Quản

lý nhà nước

Nam 

giới

1
Chuyên viên quản trị

công sở, Văn phòng Cục
Quản lý văn hóa

1

Chuyên viên quản lý hoạt

động tuyên truyền, Phòng

Tuyên truyền cổ động

Quản lý văn hóa

15

Cục Mỹ 

thuật, 

Nhiếp ảnh 

và Triển 

lãm 

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên theo dõi

mảng tổng hợp, hợp tác

quốc tế về mỹ thuật,

nhiếp ảnh và triển lãm

Nghệ thuật

1
Chuyên viên Phiên dịch,

Phòng Châu Âu
Tiếng Anh 

Ngoại ngữ 

tiếng Anh

1

Chuyên viên khu vực,

Phòng Châu Á - Thái

Bình Dương

Đối ngoại, Tiếng

Anh 

Ngoại ngữ 

tiếng Anh

1

Chuyên viên khu vực,

Phòng Châu Á - Thái

Bình Dương

Nhật Bản học 

Sử dụng 

thành 

thạo 

tiếng 

Anh

Ngoại ngữ 

tiếng Nhật

2

Chuyên viên tham mưu

phát triển các hoạt động

thể thao cho mọi người,

Vụ Thể dục thể thao quần

chúng

Thể dục thể thao

1

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về thể thao

thành tích cao, Vụ Thể

thao thành tích cao I

Thể dục thể thao

1

Chuyên viên tham mưu

quản lý nhà nước và phát

triển các hoạt động thể

thao chuyên nghiệp, Vụ

Thể thao thành tích cao II

Thể dục thể thao

14

Cục Văn 

hóa cơ sở

 (02 chỉ tiêu)

13

Cục Bản 

quyền tác 

giả

 (08 chỉ tiêu)

16

Cục Hợp 

tác quốc tế

 (03 chỉ tiêu)

17 Tổng cục 

Thể dục thể 

thao 

(16 chỉ tiêu)

5



1

Chuyên viên tổ chức,

thực hiện công tác thống

kê về thể dục thể thao và

quản lý tài sản nhà nước,

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Kinh tế; Thống kê

1

Chuyên viên quản lý tài

chính, Vụ Kế hoạch, Tài

chính

Kinh tế; Tài chính

1

Chuyên viên tham mưu

quản lý nhà nước về hội

trong lĩnh vực Thể dục

thể thao, Vụ Tổ chức cán

bộ

Thể dục thể thao

1
Chuyên viên tổ chức bộ

máy, Vụ Tổ chức cán bộ

Nội vụ, Hành chính

công

1

Chuyên viên tổng hợp

hoạt động chuyên môn và

theo dõi các chương trình

công tác của Tổng cục,

Phòng Tổng hợp Văn

phòng Tổng cục

Thể dục thể thao

2

Chuyên viên tổng hợp,

thống kê, soạn thảo các

văn bản hành chính,

Phòng Tổng hợp Văn

phòng Tổng cục

Thể dục thể thao

2

Chuyên viên tham mưu

xây dựng, thẩm định văn

bản quy phạm pháp luật

về thể dục thể thao,

Phòng Pháp chế Văn

phòng Tổng cục

Luật 

1

Chuyên viên tham mưu

về công tác tuyên truyền,

giáo dục, chính trị, tư

tưởng, đạo đức trong lĩnh

vực Thể dục thể thao,

Phòng Thi đua, tuyên

truyền Văn phòng Tổng

cục

Chính trị; Tâm lý

học giáo dục

1

Chuyên viên tham mưu

về công tác truyền thông,

quan hệ báo chí, Phòng

Thi đua, tuyên truyền

Văn phòng Tổng cục

Truyền thông; Báo

chí

1

Chuyên viên quản lý tài

sản, phòng Hành chính,

Quản trị Văn phòng Tổng

cục

Kế toán

17 Tổng cục 

Thể dục thể 

thao 

(16 chỉ tiêu)

6



4
Chuyên viên Quản lý lữ

hành, Vụ Lữ hành

Kinh tế; Du lịch;

Quản trị kinh doanh

1
Chuyên viên quản lý

khách sạn, Vụ Khách sạn

Kinh tế; Du lịch;

Khách sạn; Quản trị

kinh doanh

4

Chuyên viên quản lý thị

trường du lịch, Vụ Thị

trường du lịch

Kinh tế; Ngoại

giao; Du lịch;

Marketing; Quản trị

kinh doanh

2

Chuyên viên hợp tác

quốc tế về du lịch, Vụ

Hợp tác quốc tế

Du lịch; Ngoại

giao; Kinh tế quốc

tế; Quan hệ quốc tế;

Kinh tế đối ngoại;

Quản trị kinh doanh

Ngoại ngữ 

tiếng Anh

1

Chuyên viên hành chính -

Tổng hợp về công tác kế

hoạch - tài chính, Vụ Kế

hoạch, Tài chính

Tài chính - kế toán

1
Chuyên viên pháp chế,

Văn phòng Tổng cục
Luật

1
Chuyên viên tổng hợp,

Văn phòng Tổng cục

Du lịch; Khách sạn;

Quản trị kinh doanh

1

Chuyên viên quản lý Kế

hoạch - Tài chính, Ban

Kế hoạch - Tài chính

Kinh tế xây dựng

Chứng chỉ

giám sát thi

công xây dựng, 

định giá xây

dựng theo

Thông tư số

08/2018/TT-

BXD ngày

05/10/2018

1

Chuyên viên quản lý Quy

hoạch, Kiến trúc và Môi

trường, Ban Quy hoạch,

Kiến trúc và Môi trường

Quản lý Tài

nguyên, Môi trường

19

Ban Quản 

lý Làng 

Văn hoá, 

Du lịch các 

dân tộc Việt 

Nam

 (02 chỉ tiêu)

18 Tổng cục

 Du lịch

 (14 chỉ tiêu)
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