
 

 

Phụ lục 
CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VỆC LÀM  TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

 

TT 
Tên phòng, ban, đơn vị 

sử dụng công chức 
Tên vị trí việc làm 

Mã 

ngạch 

Yêu cầu về trình độ  

chuyên môn 

Chỉ tiêu tuyển dụng 

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

Ghi 

chú 

Tổng 
Thi 

tuyển  

Thu hút 

theo Nghị 

định số 

140/2017/

NĐ-CP 

Tiếp 

nhận vào 

làm công 

chức  

theo Nghị 

định số 

138/2020/

NĐ-CP 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  TỔNG CỘNG       228 169 4 55     

I SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH     154 125 4 25     

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh     1 1 0 0     

  
Phòng Tổng hợp, Thông 

tin, Dân nguyện 

Thông tin tuyên 

truyền  
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Báo chí và Truyền thông 
  1     Văn phòng   

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư     1   1       

  Phòng Kinh tế ngành 
Quản lý kế hoạch và 

đầu tư 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát 

triển; Kinh tế đối ngoại 

1   1   
Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

3 Sở Tài chính     3 0 1 2     

  Phòng Ngân sách 
Thống kê và phân 

tích tài chính 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; 

Tài chính - Ngân hàng; Quản trị 

kinh doanh; Kế toán 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

  
Phòng Ngân sách huyện 

xã 
Quản lý ngân sách 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; 

Tài chính - Ngân hàng; Quản trị 

kinh doanh; Kế toán 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
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Phòng Tài chính doanh 

nghiệp 

Quản lý tài chính 

doanh nghiệp 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; 

Tài chính - Ngân hàng; Quản trị 

kinh doanh; Kế toán 

1   1   
Tài chính - 

Ngân sách 
  

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     97 91 0 6     

  Cơ quan Văn phòng Sở                 

  Văn phòng Lưu trữ 01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Lưu trữ học; Văn thư - Lưu trữ 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  Phòng Tổ chức - Cán bộ 
Quản lý nhân sự và 

đội ngũ 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Khoa học chính trị 
1 1     

Tổ chức 

nhà nước 
  

  
Phòng Quản lý xây dựng 

công trình 

Quản lý xây dựng 

công trình 
01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

chuyên ngành: Thủy lợi, Kỹ 

thuật tài nguyên nước 

1 1     
Xây dựng - 

Đô thị 
  

  Thanh tra Sở Thanh tra  01.003 
Đại học trở lên, các chuyên 

ngành Luật 
1 1     Thanh tra   

  
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 

Quản lý Quy hoạch 

- Kế hoạch 
01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

chuyên ngành: Chăn nuôi và 

Thú y; Thú y; Trồng trọt; Bảo 

vệ thực vật; Khoa học cây trồng; 

Thuỷ sản; Nông nghiệp 

1 1     
Tài chính - 

Ngân sách 
  

Quản lý Quy hoạch 

- Kế hoạch 
01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, 

lâm nghiệp và thủy sản; Khuyến 

nông; Thủy lợi; Kinh tế 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

Quản lý Tài chính - 

Kế toán 
01.003 

Đại học trở lên, các chuyên 

ngành: Kinh tế và Tài chính; Tài 

chính - Ngân hàng 

1 1     
Tài chính - 

Ngân sách 
  

Quản lý về khuyến 

nông (nông, lâm, 

ngư) 

01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, 

lâm nghiệp và thủy sản; Khuyến 

nông;  Thủy lợi; Kinh tế 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

  Chi cục Kiểm lâm                   

  
Phòng Tổ chức - Hành 

chính 
Công nghệ thông tin 01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

nhóm ngành, lĩnh vực: Máy 

tính; Công nghệ thông tin; Kỹ 

thuật điện tử - viễn thông 

1 1     
Công nghệ 

thông tin 
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Văn thư 02.007 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Lưu trữ học, Văn thư - 

Lưu trữ. Nếu tốt nghiệp chuyên 

ngành khác thì phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức 

nghiệp vụ văn thư lưu trữ 

1 1     
Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  
Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng 

Quản lý quy hoạch 

kế hoạch 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kinh tế (thương mại quốc tế); 

Lâm nghiệp; Quản lý bảo vệ 

rừng 

1 1     
Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

  

Đội Kiểm lâm Cơ động 

và Phòng cháy chữa cháy 

rừng; Hạt kiểm lâm các 

huyện, thị xã 

Kiểm lâm 10.226 

Đại học trở lên, thuộc một trong 

các chuyên ngành: Lâm nghiệp 

(Lâm học, Lâm sinh, Quản lý 

bảo vệ rừng); Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Quản lý 

tài nguyên rừng; Khoa học môi 

trường; Quản lý tài nguyên 

thiên nhiên; Công nghệ môi 

trường; các chuyên ngành Luật 

63 59   4 Lâm nghiệp 

Giới 

tính: 

Nam 

  

Hạt Kiểm lâm các huyện: 

Đức Thọ, Cẩm Xuyên và 

thị xã Hồng Lĩnh  

Kế toán 06.031 
Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kế toán; Kiểm toán; Tài chính 
  3     

Tài chính - 

Ngân sách 
  

  Chi cục Phát triển nông thôn                 

  
Phòng Kinh tế hợp tác xã 

và trang trại 

Quản lý kinh tế hợp 

tác xã và trang trại  
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kế toán; Tài chính - Ngân hàng 
1 1     

Phát triển 

nông thôn 
  

  
Phòng Phát triển nông 

thôn  và Bố trí di dân 

Theo dõi công tác 

xây dựng nông thôn 

mới; chương trình 

mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) 

01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kinh tế nông nghiệp; Phát triển 

nông thôn; Nông nghiệp 

1 1     
Phát triển 

nông thôn 
  

  Chi cục Thủy sản       0           

  
Phòng Kiểm ngư, thanh 

tra và pháp chế 
Kiểm ngư 25.310 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ 

kỹ thuật tàu thủy; Khai thác 

thủy sản; Quản lý thủy sản 

2 2     Thủy sản 

Giới 

tính: 

Nam 
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Thuyền viên kiểm 

ngư 
25.313 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ 

kỹ thuật tàu thủy; Khai thác 

thủy sản; Quản lý thủy sản 

2 2     Thủy sản 

Giới 

tính: 

Nam 

  Phòng Khai thác thủy sản 

Quản lý, khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản 

01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Khai thác thủy sản; Quản lý 

thủy sản 

1 1     Thủy sản   

  Chi cục Thủy lợi                   

  

Phòng Quản lý công 

trình Thủy lợi và Nước 

sạch nông thôn 

Quản lý công trình 

thủy lợi và nước 

sạch nông thôn 

01.003 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Thủy lợi; Kỹ thuật biển; 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy; Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng công 

trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; 

Kỹ thuật cấp thoát nước 

4 4     Thủy lợi   

  
Phòng Quản lý đê điều và 

Phòng chống thiên tai 

Quản lý bảo vệ đê 

điều 
01.003 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Thủy lợi; Kỹ thuật biển; 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy; Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng công 

trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; 

Kỹ thuật cấp thoát nước 

2 2     Thủy lợi   

Phòng chống thiên 

tai 
01.003 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Thủy lợi; Kỹ thuật biển; 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy; Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng công 

trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; 

Kỹ thuật cấp thoát nước  

2 2     Thủy lợi   

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y                 

  Phòng Quản lý Thú y Quản lý dịch bệnh 09.316 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Chăn nuôi; Thú y; Chăn nuôi và 

Thú y 

1 1     Thú y   
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Kiểm dịch động vật 09.316 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Chăn nuôi; Thú y; Chăn nuôi và 

Thú y 

1 1     Thú y   

  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản 
                

  
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp và Thanh tra 

Hành chính tổng 

hợp 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Kinh tế 

(thương mại quốc tế); Quản lý 

nhà nước; Quản trị nhân lực 

1 1     Văn phòng   

  

Phòng Quản lý chất 

lượng và Chế biến 

thương mại 

Quản lý chế biến 

thương mại nông 

lâm thủy sản  

01.003 

Đại học trở lên, các ngành, 

chuyên ngành: Kinh tế học; 

Luật; Chế biến lương thực, thực 

phẩm; Nông nghiệp 

1 1     

Chế biến, 

bảo quản 

nông, lâm, 

thủy sản 

  

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật                 

  
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Hành chính tổng 

hợp 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; 

Luật 
1 1     Văn phòng   

5 Sở Y tế       4 1 0 3     

  Cơ quan Văn phòng Sở                 

  Thanh tra Thanh tra 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Y đa 

khoa; Y học dự phòng; Y học cổ 

truyền 

1     1 Thanh tra   

  Phòng Nghiệp vụ Y 
Quản lý Bảo hiểm Y 

tế 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Y đa 

khoa; Y học dự phòng; Y học cổ 

truyền; Điều dưỡng 

1     1 Y tế   

  Phòng Nghiệp vụ Dược 
Quản lý nghiệp vụ 

dược  
01.003 Đại học trở lên, ngành Dược 1     1 Y tế   

  Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình                 

  Phòng Nghiệp vụ 
Quản lý công tác 

Dân số - KHHGĐ  
01.003 

Đại học trở lên, các chuyên 

ngành: Y đa khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công cộng; Dược 

sỹ; Điều dưỡng; Luật; Khoa 

học; Văn hóa; Ngữ văn; Thống 

kê; Hành chính học 

1 1     
Dân số và 

KKHGĐ 
  

6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     1 1 0 0     

  Văn phòng Công nghệ thông tin 01.003 
Đại học trở lên, ngành Công 

nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  



6 

 
7 Sở Xây dựng       4 3 0 1     

 Văn phòng Sở Pháp chế 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; 

Kiến trúc cảnh quan; Kỹ thuật 

công trình xây dựng; Quản lý 

xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật vật liệu; 

Công nghệ vật liệu; Khoa học 

vật liệu; Công nghệ kỹ thuật vật 

liệu xây dựng; Luật 

1     1 
Tư pháp - 

Pháp chế 
 

  

Phòng Quản lý Nhà, Thị 

trường bất động sản và 

Vật liệu xây dựng 

Quản lý vật liệu xây 

dựng 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật 

vật liệu; Công nghệ vật liệu; 

Khoa học vật liệu; Công nghệ 

kỹ thuật vật liệu xây dựng 

1 1     
Xây dựng - 

Đô thị 
  

Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật 

công trình xây dựng; Quản lý 

xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; Kinh tế xây dựng 

1 1     
Xây dựng - 

Đô thị 
  

  Thanh tra Sở Thanh tra 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; 

Kiến trúc cảnh quan; Kỹ thuật 

công trình xây dựng; Quản lý 

xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật vật liệu; 

Công nghệ vật liệu; Khoa học 

vật liệu; Công nghệ kỹ thuật vật 

liệu xây dựng 

1 1     Thanh tra   

8 Sở Nội vụ       2 1 1 0     

  Cơ quan Văn phòng Sở                 

  

Phòng Xây dựng chính 

quyền và Tổ chức biên 

chế 

Quản lý công tác 

Hội, quản lý tổ chức 

phi chính phủ, công 

tác thanh niên 

01.003 

Đại học trở lên, ngành Luật; 

Khoa học quản lý; Quản trị 

nhân lực; Quản lý nhà nước 

1   1   
Tổ chức 

nhà nước 
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  Ban Tôn giáo                   

  
Phòng Hành chính tổng 

hợp  

Hành chính tổng 

hợp  
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Kinh tế; Quản lý nhà nước; 

Khoa học quản lý; Quản trị 

nhân lực; Quản trị văn phòng; 

Khoa học xã hội 

1 1     Văn phòng   

9 Sở Ngoại vụ       4 4 0 0     

  Văn phòng - Thanh tra 

Công nghệ thông tin 01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành 

Công nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  

Văn thư, lưu trữ 01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Lưu trữ học; Văn thư - Lưu trữ 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  Phòng Hợp tác quốc tế 

Quản lý Hội nghị 

hội thảo có yếu tố 

nước ngoài 

01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Luật Kinh tế; Kinh tế quốc tế; 

Thương mại quốc tế; Quản trị 

kinh doanh; Ngôn ngữ tiếng 

Anh 

1 1     
Hợp tác 

quốc tế 
  

Phiên dịch (tiếng 

Anh) 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Ngôn 

ngữ tiếng Anh 
1 1     

Hợp tác 

quốc tế 
  

10 Sở Công Thương       4 4 0 0     

  Văn phòng 
Hành chính tổng 

hợp 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Luật hiến pháp và luật hành 

chính; Luật dân sự và tố tụng 

dân sự; Luật kinh tế; Luật quốc 

tế; Thống kê; Quản lý nhà nước; 

Chính trị học; Kinh tế; Kinh tế 

đầu tư; Kinh tế phát triển; 

Thống kê kinh tế; Kinh tế quốc 

tế; Quản trị kinh doanh; Kinh 

doanh quốc tế; Quản lý dự án 

1 1     Văn phòng   

 Thanh tra Thanh tra 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Luật hiến pháp và luật hành 

chính; Luật dân sự và tố tụng 

dân sự; Luật kinh tế; Luật quốc 

tế; Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh 

tế phát triển; Kinh tế quốc tế; 

Quản trị kinh doanh;  Kinh 

1 1     Thanh tra  
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doanh quốc tế; Quản lý dự án; 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 

Công nghệ chế tạo máy; Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; công nghệ 

kỹ thuật điện tử - viễn thông; 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa; Quản lý công 

nghiệp; Kinh tế công nghiệp; 

Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí; 

Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật 

nhiệt; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ 

thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ 

thuật điện; Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông; Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá 

  
Phòng Quản lý thương 

mại 

Quản lý về Xuất 

nhập khẩu - Hợp tác 

quốc tế 

01.003 

Đại học trở lên các chuyên 

ngành: Kinh tế; Kinh tế quốc tế; 

Quản trị kinh doanh; Kinh 

doanh thương mại; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Luật quốc 

tế; Luật kinh tế. 

1 1     
Thương 

mại 
  

 
Phòng Quản lý công 

nghiệp 

Quản lý ứng dụng 

khoa học công nghệ 
01.003 

Đại học trở lên, một trong các 

chuyên ngành: Khoa học quản 

lý;  Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 

Công nghệ chế tạo máy; Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa; Công nghệ kỹ thuật điện 

tử, truyền thông;  Quản lý công 

nghiệp; Kỹ thuật công nghiệp; 

Kỹ thuật cơ - điện tử; Kỹ thuật 

nhiệt; Kỹ thuật điện, điện tử. 

1 1     
Công 

nghiệp 
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11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     4 0 0 4     

  Văn phòng 

Quản lý Kế hoạch - 

Tài chính 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Quản lý tài chính; Quản lý 

công; Quản trị kinh doanh; Tài 

chính - Ngân hàng; Kế toán 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

Quản trị công sở 01.003 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Luật; Kinh tế học; Thể 

dục thể thao, văn hóa, du lịch 

1     1 Văn phòng   

  Phòng Quản lý văn hóa Quản lý văn hoá 01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Âm nhạc; Sư phạm Âm nhạc 
1     1 

Văn hóa - 

Du lịch 
  

  Phòng Quản lý du lịch Quản lý về du lịch 01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Du lịch; Văn hóa Du lịch; Quản 

trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

1     1 
Văn hóa - 

Du lịch 
  

12 Sở Tư pháp       3 3 0 0     

  Văn phòng Văn thư  02.007 
Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ học 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra và theo dõi thi hành 

pháp luật 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 
01.003 Đại học trở lên, ngành Luật 1 1     

Tư pháp - 

Pháp chế 
  

  
Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Quản lý hoạt động 

hòa giải ở cơ sở 
01.003 Đại học trở lên, ngành Luật 1 1     

Tư pháp - 

Pháp chế 
  

13 Sở Giáo dục và Đào tạo     7 0 0 7     

  Văn phòng 

Văn thư - Lưu trữ 01.005 

Trung cấp trở lên, chuyên 

ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu 

trữ học 

1     1 
Văn thư - 

Lưu trữ 
  

Công nghệ thông tin 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Máy 

tính; Công nghệ thông tin; Hệ 

thống thông tin quản lý; Sư 

phạm Tin học 

1     1 
Công nghệ 

thông tin 
  

  Phòng Giáo dục mần non Quản lý mầm non 01.003 
Đại học trở lên, ngành: Khoa 

học giáo dục; Đào tạo giáo viên 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

  Thanh tra Thanh tra 01.003 
Đại học trở lên, ngành: Khoa 

học giáo dục; Đào tạo giáo viên 
1     1 Thanh tra   
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  Phòng Tổ chức Cán bộ 
Quản lý tổ chức - 

biên chế 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khoa 

học giáo dục; Đào tạo giáo viên 
1     1 

Tổ chức 

nhà nước 
  

  Phòng Chính trị, tư tưởng 
Theo dõi công tác 

học sinh, sinh viên 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khoa 

học giáo dục; Đào tạo giáo viên 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

  
Phòng Khảo thí kiểm 

định chất lượng giáo dục 

Quản lý khảo thí và 

kiểm định chất 

lượng 

01.003 
Đại học trở lên, ngành: Khoa 

học giáo dục; Đào tạo giáo viên 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

14 Sở Giao thông vận tải     3 3 0 0     

  

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông  

Quản lý chất lượng 

công trình giao 

thông 

01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kỹ thuật xây dựng cầu - đường;  

Kỹ thuật xây dựng đường bộ; 

Kỹ thuật xây dựng cầu hầm 

1 1     Giao thông   

  

Phòng Quản lý kết cấu hạ 

tầng và an toàn giao 

thông   

Quản lý hạ tầng 

giao thông  
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành: 

Kỹ thuật xây dựng cầu - đường;  

Kỹ thuật xây dựng đường bộ; 

Kỹ thuật xây dựng cầu hầm 

1 1     Giao thông   

  
Phòng Quản lý vận tải 

phương tiện và người lái   
Công nghệ thông tin  01.003 

Đại học trở lên, ngành Công 

nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  

15 Thanh tra tỉnh       1 0 1 0     

  Phòng nghiệp vụ 4 
Thanh tra kinh tế xã 

hội 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kế toán; 

Kiểm toán; Phân tích tài chính 
1   1   Thanh tra   

16 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh     13 13 0 0     

  Văn phòng 

Công nghệ thông tin 01.003 
Đại học trở lên, ngành Công 

nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  

Văn thư, lưu trữ 01.003 
Đại học, ngành: Văn thư - Lưu 

trữ, Lưu trữ học 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  
Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp 
Kế hoạch tổng hợp 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; 

Kế toán; Tài chính  
2 2     

Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

  
Phòng Quản lý Doanh 

nghiệp 

Quản lý Doanh 

nghiệp, lao động 
01.003 

Đại học, chuyên ngành Quản trị 

doanh nghiệp 
2 2     

Quản lý 

doanh 

nghiệp 

  

  
Phòng Quản lý Quy 

hoạch và Xây dựng 

Quản lý về Quy 

hoạch và xây dựng 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc; Quy hoạch 
1 1     

Xây dựng - 

Đô thị 
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  Phòng Quản lý đầu tư 
Quản lý đầu tư và 

xúc tến đầu tư  
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật; 

Kinh tế  
2 2     

Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

  
Phòng Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

đất đai; Môi trường 
3 3     

Tài nguyên 

- Môi 

trường 

  

  

Văn phòng Đại diện tại 

KKT cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo 

Đại diện tại khu 

công nghiệp, khu 

kinh tế 

01.003 
Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc; Quy hoạch 
1 1     Văn phòng   

17 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh     1 0 0 1     

  Văn phòng 
Hành chính tổng 

hợp 
01.003 

 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Luật; Luật hiến pháp và 

luật hành chính; Luật dân sự và 

tố tụng dân sự; Luật hình sự và 

tố tụng hình sự; Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông; Kỹ 

thuật xây dựng cầu đường; Kỹ 

thuật xây dựng đường bộ; Kỹ 

thuật xây dựng cầu hầm; Công 

nghệ kỹ thuật giao thông; Kỹ 

thuật an toàn giao thông; Kinh 

tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải 

đường sắt; Kinh tế vận tải thủy 

bộ; Quản lý trật tự an toàn giao 

thông  

1     1 Văn phòng   

18 Văn phòng Nông thôn mới tỉnh     1     1     

  Văn phòng 
Quản lý sản phẩm 

OCOP 
01.003 

 

Đại học trở lên, ngành, chuyên 

ngành: Luật; Kinh tế học; Nông 

nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy sản; 

Kinh doanh; Tài chính - Ngân 

hàng; Kế toán - Kiểm toán; 

Quản trị - Quản lý; Chế biến 

lương thực, thực phẩm và đồ 

uống  

1     1 Văn phòng   

II UBND CẤP HUYỆN     74 44 0 30     

1 UBND huyện Kỳ Anh       16 13 0 3     
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Văn phòng HĐND & 

UBND huyện 

Tiếp công dân 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước, Kinh tế, 

Chính trị học, Xây dựng Đảng 

và chính quyền nhà nước, Xã 

hội học, Tâm lý học 

1 1     Văn phòng   

Lễ tân, đối ngoại 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Xã hội học 

1 1     Văn phòng   

  Phòng Nội vụ 

Quản lý tôn giáo 01.003 Đại học, ngành Triết học 1     1 
Tổ chức 

nhà nước 
  

Cải cách hành chính 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản trị 

nhân lực, Luật, Kinh tế, Quản lý 

nhà nước, Khoa học Quản lý, 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

1 1     
Tổ chức 

nhà nước 
  

  
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Theo dõi xây dựng 

nông thôn mới  
01.003 

Đại học trở lên, ngành Khuyến 

nông và phát triển nông thôn 
1     1 

Phát triển 

nông thôn 
  

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Quản lý đất đai 01.003 

Đại học trở lên, ngành Quản lý 

đất đai 
3 3     

Quản lý đất 

đai 
  

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Quản lý thương mại 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật 

kinh tế, Kinh tế, Quản trị kinh 

doanh, Kinh doanh thương mại, 

Luật Quốc tế, Tài chính - ngân 

hàng 

1 1     
Thương 

mại 
  

Quản lý giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác vận tải, Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

1 1     Giao thông   

  
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Phòng chống tệ nạn 

xã hội 
01.003 

Đại học trở lên, ngành:  Luật, 

Kinh tế, Quản lý nhà nước, Xã 

hội học, Khoa học chính trị 

1 1     

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

  Thanh tra 
Giải quyết khiếu nại 

tố cáo 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Hành chính, Kinh tế, Quản trị - 

Quản lý, Quản lý nhà nước, Xây 

dựng Đảng và Chính quyền nhà 

nước 

1 1     Thanh tra   
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  Phòng Tư pháp 
Phổ biến và theo dõi 

thi hành pháp luật 
01.003 Đại hoc trở lên, ngành Luật 1 1     

Tư pháp - 

Pháp chế 
  

  
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Quản lý giáo dục 

trung học cơ sở 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Đào tạo 

giáo viên (bậc THCS) 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

Quản lý kế hoạch, 

cơ sở vật chất giáo 

dục và tài chính kế 

toán, 

01.003 
Đại học trở  lên, ngành: Kế toán, 

Tài chính - Ngân hàng. 
1 1     

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

  Phòng Y tế 
Quản lý y tế và y tế 

dự phòng 
01.003 

Đại hoọc trở lên, ngành: Bác sỹ, 

Dược học, Điều dưỡng, Dịch vụ 

y tế (Y tế công cộng) 

1 1     Y tế   

2 UBND thị xã Kỳ Anh       7 3 0 4     

  
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Quản lý Kế hoạch 

và đầu tư 
01.003 Đại học trở lên, ngành Kinh tế 1     1 

Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

  Phòng Nội vụ 

Quản lý chính 

quyền địa phương 

và công tác thanh 

niên 

01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản trị 

nhân lực, Luật, Kinh tế, Quản lý 

nhà nước, Khoa học Quản lý, 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước, Xã hội học, công tác 

thanh thiếu niên, Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật trắc địa bản đồ 

1 1     
Tổ chức 

nhà nước 
  

  Phòng Quản lý đô thị 
Quản lý Hạ tầng và 

phát triển đô thị 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ 

thuật công trình xây dựng, Kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông, 

Quy hoạch và Quản lý giao 

thông vận tải đô thị 

1     1 
Xây dựng - 

Đô thị 
  

  Phòng Kinh tế 

Quản lý về Công 

nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp 

01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp, Kỹ thuật công 

nghiệp, Kinh tế công nghiệp. 

1 1     
Công 

nghiệp 
  

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Quản lý đất đai 01.003 

Đại học trở lên, ngành Quản lý 

đất đai 
2 1   1 

Quản lý đất 

đai 
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Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiền lương và bảo 

hiểm 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Kinh tế, Quản lý nhà nước, 

Khoa học chính trị, Kế toán, 

Khoa học quản lý, Quản trị nhân 

lực, Tài chính - Ngân hàng, Bảo 

hiểm. 

1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

3 
UBND huyện Cẩm 

Xuyên 
      3 0 0 3     

  
Văn phòng HĐND & 

UBND huyện 
Văn thư 02.007 

Đại học trở lên, ngành: Văn thư 

- Lưu trữ, Lưu trữ học 
1     1 

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Quản lý giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác giao thông vận tải; Kỹ 

thuật công trình giao thông; Xây 

dựng cầu đường 

1     1 Giao thông   

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Quản lý đất đai 01.003 

Đại học trở lên, ngành Quản lý 

đất đai 
1     1 

Quản lý đất 

đai 
  

4 UBND huyện Thạch Hà       2 0 0 2     

  
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Quản lý tài chính 

ngân sách 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kế toán 
1     1 

Tài chính - 

Ngân sách 
  

  
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Thực hiện chính 

sách người có công 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kế toán 
1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

5 UBND huyện Can Lộc       2 1 0 1     

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Quản lý thương mại 01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kinh tế 
1 1     

Thương 

mại 
  

  
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

 

Quản lý kế hoạch, 

cơ sở vật chất giáo 

dục và tài chính kế 

toán 

01.003 
Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kế toán 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

6 
UBND thị xã Hồng 

Lĩnh 
      6 5 0 1     

 Phòng Tư pháp 

Kiểm soát văn bản 

và thủ tục hành 

chính 

01.003 Đại học trở lên, ngành Luật  1 1     
Tư pháp - 

Pháp chế 
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Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Quản lý Kế hoạch 

và đầu tư 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế, 

Tài chính - Ngân hàng, Kế toán 
1 1     

Kế hoạch - 

Đầu tư 
  

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Quản lý đất đai 01.003 

Đại học trở lên, ngành Quản lý 

đất đai 
1 1     

Quản lý đất 

đai 
  

  
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Quản lý giáo dục 

Tiểu học; Theo dõi 

phổ cập và giáo dục 

thường xuyên 

01.003 
Đại học trở lên, ngành Đào tạo 

giáo viên 
1     1 

Giáo dục 

và Đào tạo 
  

  Phòng Quản lý đô thị 

Quản lý Giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác vận tải; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

1 1     Giao thông   

Quản lý hạ tầng và 

phát triển đô thị 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ 

thuật công trình xây dựng, Kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1 1     
Xây dựng - 

Đô thị 
  

7 
UBND huyện Nghi 

Xuân 
      4 2 0 2     

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Quản lý giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác vận tải, Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông. 

1     1 Giao thông   

  
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Quản lý thủy sản 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Nuôi 

trồng thủy sản, Bệnh học thủy 

sản, Kỹ thuật khai thác thủy sản, 

Quản lý nguồn lợi thủy sản. 

1     1 Thủy sản   

  
Phòng Văn hóa - Thông 

tin 

Quản lý thể dục, thể 

thao và du lịch 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

Thể dục thể thao, Quản trị dịch 

vụ Du lịch và lữ hành, Luật. 

1 1     

Thông tin 

và truyền 

thông 

  

  Phòng Y tế 
Quản lý bảo hiểm y 

tế 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Y đa 

khoa, Y học cổ truyền, Kinh tế, 

Tài chính - Ngân hàng, Bảo 

hiểm, Luật. 

1 1     Y tế   

8 UBND huyện Đức Thọ       3 2 0 1     

  
Văn phòng Cấp ủy - 

Chính quyền 
Văn thư 02.007 

Đại học, ngành Văn thư - Lưu 

trữ, Lưu trữ học 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
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  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Quản lý xây dựng 01.003 
Đại học trở lên, ngành: Kiến 

trúc, Xây dựng 
1 1     

Xây dựng - 

Đô thị 
  

Quản lý thương mại 01.003 
Đại học trở lên, ngành: Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh 
1     1 

Thương 

mại 
  

9 
UBND huyện Hương 

Sơn 
      6 4 0 2     

  
Văn phòng HĐND & 

UBND huyện 
Công nghệ thông tin 01.003 

Đại học trở lên, ngành Công 

nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  

  Phòng Tư pháp 
Hành chính Tư 

pháp 
01.003 Đại học trở lên, ngành Luật 1 1     

Tư pháp - 

Pháp chế 
  

  Thanh tra Thanh tra 01.003 

Đại học trở lên, ngành Xây 

dựng cầu đường (Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông) 

1 1     Thanh tra   

  Phòng Y tế 
Quản lý y tế cơ sở 

và y tế dự phòng 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Y khoa; 

Dược 
1 1     Y tế   

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Quản lý thể dục- thể 

thao và du lịch 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Thể dục 

- thể thao 
1     1 

Thông tin 

và truyền 

thông 

  

  
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Thực hiện chính 

sách người có công 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kế toán 
1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

10 
UBND huyện Vũ 

Quang 
      13 7 0 6     

  
Văn phòng HĐND & 

UBND huyện 
Công nghệ thông tin 01.003 

Đại học trở lên, ngành Công 

nghệ thông tin 
1 1     

Công nghệ 

thông tin 
  

  Phòng Nội vụ Cải cách hành chính 01.003 
Đại học trở lên, ngành: Hành 

chính học, Luật 
1     1 

Tổ chức 

nhà nước 
  

  Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp 01.003 Đại học trở lên, ngành Luật 1 1     
Tư pháp - 

Pháp chế 
  

  Thanh tra Thanh tra 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

đất đai, Kinh tế, Tài chính - 

Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán 

1 1     Thanh tra   
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Giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

đất đai, Kinh tế, Tài chính - 

Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán 

1 1     Thanh tra   

  
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Quản lý Tài chính - 

ngân sách 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Tài 

chính, Tài chính ngân hàng, 

Kinh tế, Kế toán 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

Quản lý kinh tế tập 

thể và tư nhân 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Tài 

chính ngân hàng, Kinh tế, Kế 

toán, Quản trị kinh doanh 

1     1 
Tài chính - 

Ngân sách 
  

  
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Quản lý đất đai 01.003 
Đại học trở lên, ngành Quản lý 

đất đai 
2     2 

Quản lý đất 

đai 
  

Quản lý môi trường 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

Tài nguyên và Môi trường, 

Khoa học môi trường 

1 1     

Tài nguyên 

- Môi 

trường 

  

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Quản lý xây dựng 01.003 

Đại học trở lên, ngành: Xây 

dựng, Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, Quản lý dự án xây 

dựng 

1 1     
Xây dựng - 

Đô thị 
  

Quản lý giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác vận tải, Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

1 1     Giao thông   

  
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Công tác 

xã hội; Xã hội học 
1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

11 
UBND huyện Hương 

Khê 
      12 7 0 5     

  
Văn phòng HĐND & 

UBND huyện 
Văn thư, lưu trữ 01.003 

Đại học, ngành: Văn thư - Lưu 

trữ, Lưu trữ học 
1 1     

Văn thư - 

Lưu trữ 
  

  Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp 01.003 Đại học trở lên, ngành Luật 1     1 
Tư pháp - 

Pháp chế 
  

  
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Quản lý ngân sách 

cấp xã 
01.003 

Đại học trở lên, chuyên ngành 

Kế toán 
1     1 

Tài chính - 

Ngân sách 
  

  
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Quản lý chăn nuôi 01.003 
Đại học trở lên, ngành Chăn 

nuôi, thú y 
1 1     Chăn nuôi   

Quản lý lâm nghiệp 01.003 
Đại học trở lên, ngành Lâm 

nghiệp 
1     1 Lâm nghiệp   
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Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Quản lý thông tin - 

truyền thông 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Báo chí và Truyền thông, Công 

nghệ thông tin 

1 1     

Thông tin 

và truyền 

thông 

  

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Quản lý giao thông 

vận tải 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Khai 

thác vận tải, Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

1 1     Giao thông   

Quản lý công 

nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp 

01.003 

Đại học trở lên, ngành: Quản lý 

công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, 

Kinh tế công nghiệp, Kỹ thuật 

công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp, Cơ kỹ thuật 

1 1     
Công 

nghiệp 
  

  
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Thực hiện chính 

sách người có công 
01.003 

Đại học trở lên, ngành: Luật, 

Kinh tế, Bảo hiểm, Khoa học 

chính trị, Quản lý nhà nước, Kế 

toán 

1 1     

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

Tiền lương và bảo 

hiểm 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Quản trị 

kinh doanh 
1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

Quản lý lao động 

việc làm 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Công tác 

xã hội 
1     1 

Lao động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

  

  Phòng Y tế 

Quản lý dược, mỹ 

phẩm; bảo hiểm, y 

tế cơ sở 

01.003 
Đại học trở lên, ngành: Dược, Y 

đa khoa, Bảo hiểm 
1 1     Y tế   
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