
TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

1 Phòng Nghiệp vụ 3

2

V.10.05.17

1

2 5

1 Kế toán 06.031 Thực hiện các nhiệm vụ kế toán tại đơn vị

1 01.003 Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo

PHỤ LỤC 
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số: 511/TB-SVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở VHTT&DL)

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

Ban Quản lý 
Khu di tích 

Gò Tháp (Địa 
chỉ: Ấp 1, xã Tân 

Kiều, huyện 
Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp, 
Điện thoại: 0277 

3 960071)

Di sản 
viên 

hạng III

Chuyên ngành 
Bảo tồn - Bảo 

tàng

Kiểm kê, làm hồ sơ lý lịch hiện vật Xứ ủy Nam bộ 
và Văn hóa Óc Eo. Nghiên cứu, sưu tầm và phát 

huy giá trị di vật Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo. 
Xây dựng kế hoạch thăm dò khai quật các địa điểm 

di tích ở Khu di tích Gò Tháp khi có chủ trương.

Chuyên ngành: 
Du lịch, Việt 

Nam học

Thực hiện việc trưng bày, triển lãm hiện vật, thuyết 
minh hướng dẫn khách tham quan Nhà trưng bày.

Trung tâm Huấn 
luyện

và Thi đấu Thể 
dục Thể thao 

(Địa chỉ: Số 03, 
Duy Tân, 

Phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp Điện 

Thoại: 0277 3 
875 186)

Phòng Tổ chức 
- Hành chính - Quản 

trị

Chuyên ngành 
Tài chính - kế 

toán

Chuyên 
viên

Chuyên ngành 
Ngữ văn; 

Chuyên ngành 
Thể dục Thể 

thao



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

2 5

1 V.10.01.03

1 V.10.01.03

Phòng Đào tạo 1 V.10.01.03 Huấn luyện viên môn Cầu lông

Trung tâm Huấn 
luyện

và Thi đấu Thể 
dục Thể thao 

(Địa chỉ: Số 03, 
Duy Tân, 

Phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp Điện 

Thoại: 0277 3 
875 186)

Phòng tổ chức thi 
đấu TDTT

Huấn 
luyện viên 
Hạng III

Chuyên ngành 
Thể dục Thể 

thao

Phụ trách phối hợp phát triển
 TDTT các ngành: LĐLĐ, huyện Tháp Mười, 

HCL, TPCL; thực hiện xây dựng kế hoạch, điều lệ, 
hồ sơ tổ chức thi đấu các môn: Bơi lội, Điền kinh, 

Đua thuyền, Đua xuồng, phối hợp thực hiện 
chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Huấn 
luyện viên 
Hạng III

Chuyên ngành 
Thể dục Thể 

thao

Phụ trách phối hợp phát triển
 TDTT các ngành: Liên đoàn Cờ, Hội võ thuật; xây 

dựng kế hoạch, điều lệ, hồ sơ tổ chức thi đấu các 
môn: Cờ vua, Cờ tướng, các môn võ

Huấn 
luyện viên 
Hạng III

Chuyên ngành 
Thể dục Thể 

thao
(chuyên môn 

Cầu lông)



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

3 6

1 V.10.03.10

1

V.10.07.24

Trung tâm Văn 
hóa Nghệ thuật 
Tỉnh (Địa chỉ: 
Số 86, Quốc lộ 
30, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại 
0277.3

851051)

Phòng 
Nghệ thuật biểu diễn 

- Đào tạo

Đạo diễn 
hạng III

Đại học Biên đạo 
Múa, Huấn luyện 

Múa

Xây dựng kịch bản, dàn dựng, chỉ huy tác phẩm 
múa có giá trị tư tưởng và nghệ thuật có quy mô 
vừa và nhỏ. Đánh giá, phân tích, xử lý, xây dựng ý 
tưởng, phân cảnh; chọn diễn viên, cộng tác viên; 
Chỉ đạo diễn xuất của diễn viên, hướng dẫn cộng 
tác viên và phối hợp với những người có liên quan 
thống nhất ý tưởng sáng tạo, đảm bảo quy trình 
hoàn thành tác phẩm, chương trình được giao; Xây 
dựng kế hoạch, đề ra biện pháp tiến hành dàn dựng, 
sưu tầm tư liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc 
dàn dựng tác phẩm, chương trình; tổ chức trình 
duyệt, sửa chữa nâng cao, bàn giao tác phẩm, 
chương trình; Theo dõi hiệu quả xã hội của tác 
phẩm, chương trình sau khi đưa ra rộng rãi công 
chúng nhằm tiếp tục nâng cao, hoàn thiện tác 
phẩm, chương trình.

Hướng dẫn 
viên văn 
hóa hạng 

IV

Trung cấp 
chuyên 

ngành biểu 
diễn nhạc cụ 

truyền 
thống và 
nhạc cụ 

Phương Tây

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nhạc công, sử dụng 
thành thạo một số loại nhạc cụ, đặc biệt là có khả 
năng hòa âm phối khí. Hướng dẫn quần chúng 
tham gia các hoạt động: lớp năng khiếu, sinh hoạt 
câu lạc bộ, biểu diễn văn nghệ quần chúng và các 
hoạt động khác trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp 
vụ văn hóa cơ sở; Tham gia tổ chức các hoạt động 
văn hóa quần chúng nhân dịp các ngày lễ, ngày hội; 
tham gia các cuộc tọa đàm, trao đổi ý kiến về 
chuyên môn, nghiệp vụ.



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

3 6

2

2

4 1 1 06.031 Thực hiện các nhiệm vụ kế toán tại đơn vị

Trung tâm Văn 
hóa Nghệ thuật 
Tỉnh (Địa chỉ: 
Số 86, Quốc lộ 
30, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại 
0277.3

851051)

Phòng 
Nghệ thuật biểu diễn 

- Đào tạo

Diễn viên 
hạng IV 
(DV cải 
lương)

V.10.04.15

Trung cấp 
trở lên phù 
hợp chuyên 
ngành Nghệ 
thuật biểu 

diễn và điện 
ảnh, trường 
hợp không 
đào tạo qua 
các trường 

chuyên 
nghiệp thì 

phải có 
chứng chỉ 
bồi dưỡng 
về nghiệp 
vụ chuyên 

ngành Nghệ 
thuật biểu 

diễn và điện 
ảnh

Đảm nhận vai diễn được phân công trong các tiểu 
phẩm, các vở diễn phục vụ tuyên truyền các nhiệm 
vụ chính trị của Tỉnh, tham dự Hội thi, hội diễn cải 
lương chuyên nghiệp 

Diễn viên 
hạng IV 
(DV hát)

Tập dợt và biểu diễn ca hát trong các chương trình 
nghệ thuật của đơn vị. Thực hiện công tác tuyên 
truyền các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, tuyên 
truyền phục vụ nhân các ngàyl ễ lớn.

Thư viện Tỉnh 
(Địa chỉ: Số 05, 

đường Phạm 
Hữu Lầu, 

phường 4, Tp. 
Cao Lãnh, Điện 

thoại: 0277 3 
851 278)

Tổ chức - Hành 
chính và Quản trị

Kế toán 
viên

Chuyên ngành 
Tài chính - kế 

toán



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

5 3

1 V.10.5.17

1 V.10.5.17

Khu di tích 
Nguyễn Sinh Sắc 
(Địa chỉ: Số 137, 

đường Phạm 
Hữu Lầu, 

Phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Điện Thoại:  
0277 3 874 745)

Phòng
Nghiệp vụ

Di sản 
viên hạng 

III

Chuyên ngành 
Anh Văn, Văn 

hóa Du lịch, Việt 
Nam học; Lịch 

sử; Bảo tồn- Bảo 
tàng

Thuyết minh hướng dẫn và phiên dịch tiếng anh về 
cuộc đời và sự nghiệp của Cụ phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc;  Thực hiện các nhiệm vụ của Phòng 
Nghiệp vụ: ứng dụng công nghệ thông tin trong 
sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, triển lãm và 
nhiệm vụ của đơn vị theo sự phân công của Lãnh 
đạo Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc

Di sản 
viên hạng 

III

Chuyên ngành 
Anh Văn, Văn 

hóa Du lịch, Việt 
Nam học; Lịch 

sử; Bảo tồn- Bảo 
tàng

Thuyết minh hướng dẫn và phiên dịch tiếng anh về 
Khu làng Hòa An xưa;  thực hiện các nhiệm vụ 
khai thác dịch vụ du lịch, phục vụ nhà hàng tại làng 
Hòa An xưa, khu ẩm thực, lưu trú và thực hiện 
nhiệm vụ của đơn vị theo sự phân công của Lãnh 
đạo Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

5 3

1 V11. 06.14

6 2 V. 10.05.17

Khu di tích 
Nguyễn Sinh Sắc 
(Địa chỉ: Số 137, 

đường Phạm 
Hữu Lầu, 

Phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Điện Thoại:  
0277 3 874 745)

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

Quản trị 
viên hệ 

thống hạng 
III

Chuyên ngành 
về công nghệ - 

thông tin

Có hiểu biết sâu rộng về phần cứng và phần mềm 
máy tính, các ứng dụng trực tuyến, mạng và hệ 
điều hành cũng như khả năng khắc phục sự cố khi 
cần. Đảm bảo phần cứng máy tính như ổ cứng 
HDD, chuột, bàn phím... hoạt động bình thường. 
Cài đặt và lập cấu hình phiên bản thích hợp theo 
tiêu chuẩn kỹ thuật. Duy trì mạng cục bộ sao cho 
đạt hiệu quả làm việc tối ưu. Bảo đảm tính bảo mật 
và riêng tư cho hệ thống mạng và máy tính. Cung 
cấp định hướng và hướng dẫn cho người dùng về 
phương thức hoạt động của phần mềm mới và thiết 
bị máy tính. Sắp xếp và lên lịch nâng cấp và bảo 
dưỡng hệ thống mà không ảnh hưởng đến tiến độ 
làm việc. Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố 
(sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, gỡ lỗi...). Ghi 
chép nhật ký sữa chữa và bảo dưỡng thiết bị theo 
quy định. Theo dõi số lượng máy tính và thiết bị 
mạng. Thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị 
theo sự phân công của Lãnh đạo Khu Di tích 
Nguyễn Sinh Sắc.

Bảo tàng Tỉnh 
(Địa chỉ: Số 226, 
đường Nguyễn 

Thái Học, 
phường 4, Tp. 

Cao Lãnh, Điện 
Thoại: 0277 3 

851 342)

Phòng 
Nghiệp vụ

Di sản 
viên 

hạng 3

Đại học 
chuyên ngành

 bảo tồn,
Bảo tàng.

a) Xây dựng hồ sơ hiện vật, hồ sơ di tích, hồ sơ di 
sản văn hóa phi vật thể;
b) Trưng bày giới thiệu di sản văn hóa, phương án 
tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng mới, sửa chữa 
bảo tàng; 
c) Kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện vật, đề xuất kế 
hoạch bảo quản, tu bổ, sắp xếp hiện vật trong kho 
bảo quản theo hệ thống đúng quy định; 
d) Tham gia xây dựng nội dung và thực hiện các 
hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục tại bảo tàng, di tích;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công 
của lãnh đạo Bảo tàng.



TT
Vị trí tuyển dụng Tên, mã số ngạch

GHI CHÚ

Đơn vị Phòng, ban Tổng cộng Chi tiết Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

Chỉ tiêu 
tuyển dụng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí 
tuyển dụng)

MÔ TẢ VIỆC LÀM
(nhiệm vụ chính)

6 2 V. 10.05.17

Tổng cộng 20

Bảo tàng Tỉnh 
(Địa chỉ: Số 226, 
đường Nguyễn 

Thái Học, 
phường 4, Tp. 

Cao Lãnh, Điện 
Thoại: 0277 3 

851 342)

Phòng 
Nghiệp vụ

Di sản 
viên 

hạng 3

Đại học 
chuyên ngành

 bảo tồn,
Bảo tàng.

a) Xây dựng hồ sơ hiện vật, hồ sơ di tích, hồ sơ di 
sản văn hóa phi vật thể;
b) Trưng bày giới thiệu di sản văn hóa, phương án 
tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng mới, sửa chữa 
bảo tàng; 
c) Kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện vật, đề xuất kế 
hoạch bảo quản, tu bổ, sắp xếp hiện vật trong kho 
bảo quản theo hệ thống đúng quy định; 
d) Tham gia xây dựng nội dung và thực hiện các 
hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục tại bảo tàng, di tích;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công 
của lãnh đạo Bảo tàng.


	CHI TIEU

