
Chuyên 

viên

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng) 

Cán sự

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 VĂN PHÒNG 
Chuyên 

viên 
14

- Văn phòng Tỉnh ủy: 1

- Thị ủy Thuận An: 3

- Thị ủy Tân Uyên: 1

- Thị ủy Bến Cát: 2

- Huyện ủy Phú Giáo: 1

- Huyện ủy Dầu Tiếng: 1

- Huyện ủy Bàu Bàng: 2

- Huyện ủy Bắc Tân Uyên: 3

- Tốt nghiệp: Đại học (Không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm 

tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn phòng 

cấp ủy.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

2 BAN TỔ CHỨC 
Chuyên 

viên 
13

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 2

- Thành ủy Thủ Dầu Một: 3

- Thị ủy Thuận An: 1

- Thị ủy Tân Uyên: 1

- Thị ủy Bến Cát: 2

- Huyện ủy Phú Giáo: 1

- Huyện ủy Dầu Tiếng: 1

- Huyện ủy Bàu Bàng: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm 

tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tổ 

chức xây dựng đảng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

3 BAN TUYÊN GIÁO 
Chuyên 

viên 
6

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 3

- Thành ủy Thủ Dầu Một: 1

- Thị ủy Tân Uyên: 1

- Huyện ủy Bắc Tân Uyên: 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở lên.

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm tiêu 

chuẩn chính trị theo quy định.

-  Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên 

giáo.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

ST

T
Lĩnh vực công tác Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Yêu cầu khác

TỈNH ỦY BÌNH DƢƠNG

BAN  TỔ CHỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2019

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng  

cần 

tuyển 

theo 

vị trí 

việc 

làm

Vị trí 

việc làm

Nhu cầu tuyển 

Số lƣợng, đơn vị cần tuyển 

dụng



Chuyên 

viên

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng) 

Cán sự

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng)

ST

T
Lĩnh vực công tác Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Yêu cầu khác

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng  

cần 

tuyển 

theo 

vị trí 

việc 

làm

Vị trí 

việc làm

Nhu cầu tuyển 

Số lƣợng, đơn vị cần tuyển 

dụng

4 ỦY BAN KIỂM TRA 
Chuyên 

viên 
8

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: 4

- Thị ủy Thuận An: 1

- Thị ủy Dĩ An: 1

- Thị ủy Bến Cát: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm tiêu 

chuẩn chính trị theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác kiểm 

tra.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

5 BAN DÂN VẬN 
Chuyên 

viên 
7

- Thành ủy Thủ Dầu Một: 2

- Thị ủy Tân Uyên: 1

- Thị ủy Bến Cát: 2

- Huyện ủy Dầu Tiếng: 1

- Huyện ủy Bắc Tân Uyên: 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm tiêu 

chuẩn chính trị theo quy định

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác dân 

vận.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

6 BAN NỘI CHÍNH 
Chuyên 

viên 
3

- Ban Nội chính Tỉnh ủy: 3

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: là đảng viên (hoặc đang trong thời gian 

hoàn tất hồ sơ kết nạp đảng); không vi phạm tiêu 

chuẩn chính trị theo quy định

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác nội 

chính.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

7
HỘI NÔNG DÂN 

TỈNH

Chuyên 

viên
3

- Thị xã Dĩ An: 1

- Thị xã Tân Uyên: 1

- Thị xã Bến Cát: 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác hội 

nông dân.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X



Chuyên 

viên

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng) 

Cán sự

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng)

ST

T
Lĩnh vực công tác Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Yêu cầu khác

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng  

cần 

tuyển 

theo 

vị trí 

việc 

làm

Vị trí 

việc làm

Nhu cầu tuyển 

Số lƣợng, đơn vị cần tuyển 

dụng

8
HỘI CỰU CHIẾN 

BINH 

Chuyên 

viên
3

- Huyện Bàu Bàng: 1

- Huyện Bắc Tân Uyên: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác hội 

cựu chiến binh.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

Chuyên 

viên
27

- Tỉnh đoàn : 12

- Thành đoàn Thủ Dầu Một: 4

- Thị đoàn Thuận An: 1

- Thị đoàn Dĩ An: 3

- Thị đoàn Tân Uyên: 1

- Thị đoàn Bến Cát: 1

- Huyện đoàn Phú Giáo: 2

- Huyện đoàn Dầu Tiếng: 1

- Huyện đoàn Bắc Tân Uyên: 

2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định. 

- Đã đƣợc đào tạo kỷ năng, nghiệp vụ công tác 

Đoàn, Hội, Đội.

- Không quá 30 tuổi đối với các đốí tƣợng đang 

làm việc trong các cơ quan chuyên trách đoàn  cấp 

tỉnh, đoàn cấp huyện, không quá 25 tuổi đối với 

các đối tƣợng khác.

- Phải đạt trong vòng thi sơ tuyển  Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh đoàn tổ chức trƣớc khi tham gia thi tuyển 

chính thức.

X

Kế toán 1 '- Tỉnh đoàn : 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán trong các 

cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nƣớc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

Lƣu trữ 1 - Tỉnh đoàn : 1

'- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lƣu trữ trong các 

cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nƣớc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

9

ĐOÀN THANH NIÊN 

CỘNG SẢN HỒ CHÍ 

MINH



Chuyên 

viên

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng) 

Cán sự

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng)

ST

T
Lĩnh vực công tác Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Yêu cầu khác

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng  

cần 

tuyển 

theo 

vị trí 

việc 

làm

Vị trí 

việc làm

Nhu cầu tuyển 

Số lƣợng, đơn vị cần tuyển 

dụng

10
LIÊN ĐOÀN LAO 

ĐỘNG 

Chuyên 

viên
4

- Thành phố Thủ Dầu Một: 1

- Huyện Dầu Tiếng: 1

- Huyện Bắc Tân Uyên: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

'- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

11

ỦY BAN MẶT TRẬN 

TỔ QUỐC VIỆT 

NAM 

Chuyên 

viên
10

- Thành phố Thủ Dầu Một: 2

- Thị xã Thuận An: 1

- Thị xã Bến Cát: 3

- Huyện Phú Giáo: 2

- Huyện Bắc Tân Uyên: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác mặt 

trận

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

12
HỘI LIÊN HIỆP 

PHỤ NỮ

Chuyên 

viên
7

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 3 

- Thành phố Thủ Dầu Một: 1

- Huyện Bàu Bàng: 1

- Huyện Bắc Tân Uyên: 2

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mƣu 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác phụ 

nữ

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

Chuyên 

viên
2

- Thị xã Thuận An: 1

- Huyện Bắc Tân Uyên: 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

Kế toán 1 - Thị xã Thuận An: 1

- Tốt nghiệp: Đại học (không phân biệt loại hình đào tạo)

- Chứng chỉ tin học: A

- Chứng chỉ ngoại ngữ anh văn: trình độ B hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên

- Yêu cầu: không vi phạm tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán trong các 

cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nƣớc

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đƣợc áp lực 

công việc tốt.

X

… Tổng 110

13
TRUNG TÂM BỒI 

DƢỠNG CHÍNH TRỊ



Chuyên 

viên

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng) 

Cán sự

( hoặc 

tƣơng 

đƣơng)

ST

T
Lĩnh vực công tác Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Yêu cầu khác

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng  

cần 

tuyển 

theo 

vị trí 

việc 

làm

Vị trí 

việc làm

Nhu cầu tuyển 

Số lƣợng, đơn vị cần tuyển 

dụng
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