
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:            /UBND-NC2 
V/v tuyển dụng viên chức  

Sở Lao động - TBXH năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2022 

    

  

     Kính gửi:   

     - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                                   - Sở Nội vụ. 

 
   

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

213/TTr-SLĐTBXH ngày 21/7/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 và 

đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1466/SNV-CCVC ngày 10/8/2022; ý kiến 

thống nhất của Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 

09/8/2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

tuyển dụng 40 chỉ tiêu biên chế viên chức còn thiếu so với biên chế được giao tại 

các đơn vị trực thuộc Sở (có Phụ lục kèm theo); 

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2022. 

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tuyển dụng viên chức theo đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Công Thành; 

- Lưu: VT, NC2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

      Võ Trọng Hải 

 



 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 
 (Kèm theo Văn bản số:          /UBND-NC2 ngày        /      /2022 của UBND tỉnh) 

 
 

 

TT Đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Hạng 

viên 

chức 

Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 

Trung tâm 

Chữa bệnh 

giáo dục lao 

động xã hội 

(04 chỉ tiêu) 

01 

Tư vấn, tâm lý, trị liệu, 

giáo dục phục hồi hành 

vi 

III 01.003 
Đại học trở lên, thuộc các ngành: Chính trị - Luật; Xã hội 

học; Tâm lý học; Công tác xã hội 

 

01 Phục hồi chức năng IV V.08.03.07 

Trung cấp trở lên, thuộc các ngành: Y sĩ; Y sĩ đa khoa; Y sĩ 

học dự phòng; Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng 

 

01 
Chăm sóc trực tiếp đối 

tượng tâm thần (nam) 
IV 01.005 

Trung cấp trở lên, thuộc các ngành: Y sĩ; Y sĩ đa khoa; Y sỹ 

học dự phòng; Điều dưỡng; Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 

hồi chức năng; Xã hội học; Tâm lý học; Công tác xã hội 

 

01 
Chăm sóc dinh dưỡng 

(tiếp phẩm, nấu ăn) 
IV 01.005 

Trung cấp trở lên, thuộc các ngành: Kỹ thuật chế biến món 

ăn; Chế biến lương thực, thực phẩm dinh dưỡng 

 

2 

Trung tâm 

Dịch vụ 

việc làm 

(10 chỉ tiêu) 

05 

Tư vấn, giới thiệu việc 

làm, thông tin thị 

trường lao động 

III 01.003 

Đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Quản trị 

kinh doanh; Kế toán; Luật; Công nghệ thông tin; Sư phạm 

tin học; Công tác xã hội 

 

05 

Đào tạo và cung ứng 

lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

III 01.003 

Đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Quản trị 

kinh doanh; Kế toán; Luật; Công nghệ thông tin; Sư phạm 

tin học; Công tác xã hội 

 

3 

Trường 

Trung cấp 

nghề Hà 

Tĩnh (26 chỉ 

tiêu) 

01 Hành chính tổng hợp III 01.003 
Đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Quản trị 

kinh doanh; Quản trị nhân lực 

 

02 Kế toán III 06.031 Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán  

01 Giáo viên Sinh học III V.07.05.15 
Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Sinh học.  

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

 



2 

 

TT Đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Hạng 

viên 

chức 

Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 

01 Giáo viên Toán III V.07.05.15 

Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Toán học.  

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 

 

01 

Huấn luyện An toàn 

lao động, vệ sinh lao 

động (huấn luyện thực 

hành chuyên ngành an 

toàn hoá chất) 

III 01.003 Đại học trở lên, chuyên ngành Hóa học 

 

01 

Huấn luyện An toàn 

lao động, vệ sinh lao 

động 

III 01.003 Đại học trở lên, chuyên ngành Bảo hộ lao động 

 

01 
Giới thiệu việc làm và 

xuất khẩu lao động 
III 01.003 

Đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Tài chính - 

Ngân hàng; Kế toán 

 

01 
Giáo viên dạy bộ môn 

Chính trị 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn giáo dục chính trị. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Vận hành thi công nền 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công 

trình giao thông. 
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TT Đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Hạng 

viên 

chức 

Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

01 
Giáo viên dạy nghề Tin 

học 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Tin học ứng dụng. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề Cơ 

khí 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Điện 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy  nghề 

máy Nâng chuyển 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nhóm 

nghề Nông lâm 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí bảo quản chế biến 

nông sản. 
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TT Đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Hạng 

viên 

chức 

Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Bảo vệ thực vật 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Bảo vệ thực vật. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Chăn nuôi - Thú y 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Thú y. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 

Giáo viên dạy nghề Kỹ 

thuật trồng rau hoa 

công nghệ cao 

III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Phát triển nông thôn và 

khuyến nông. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Trồng trọt 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Trồng trọt. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 Giáo viên dạy Tiếng III V.09.02.07 Đại học trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh.  
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TT Đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Hạng 

viên 

chức 

Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

Anh Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Thương mại - Du lịch 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Văn hóa du lịch. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 Giáo viên dạy Kế toán III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

01 
Giáo viên dạy nghề 

Công tác xã hội 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Tâm lý giáo dục. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

03 
Giáo viên dạy nghề 

Nghiệp vụ nhà hàng 
III V.09.02.07 

Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị khách sạn. 

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

 

 Tổng cộng 40     
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