
Phụ lục

STT Đơn vị cần tuyển viên chức Vị trí việc làm
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN

Số 

lượng
Trình độ đào tạo, chuyên môn cần tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I 8

8 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Kế toán viên hạng III Kê toán viên 06.031 2 Tài chính; Kế toán; Tài chính - Kế toán

2
Chuyên viên Hành chính tổng 

hợp 
Chuyên viên 01.003 1

Hành chính; Quản lý nhà nước; Luật; Quản trị nhân lực; 

Kinh tế; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 

4 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên V.01.02.02 1

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

5
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 1

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

6
 Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Pháp)
Biên dịch viên V.11.03.09 2 Ngoại ngữ tiếng Pháp

7
 Hướng dẫn viên văn hoá hạng 

III

Hướng dẫn viên 

văn hoá hạng III
V.10.07.23 1

Văn hoá dân tộc; Văn hoá du lịch; Văn hoá học; Quản lý 

văn hoá; Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Bảo tàng; 

Lịch sử; Ngữ văn; Truyền thông; Ngoại thương; Ngoại 

giao

1. Ngoại hình ưa nhìn.

2. Không nói ngọng, nói lắp

3. Sử dụng thành thạo tiếng 

Anh hoặc tiếng Pháp
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STT Đơn vị cần tuyển viên chức Vị trí việc làm
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN

Số 

lượng
Trình độ đào tạo, chuyên môn cần tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II 20

20 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

1
Chuyên viên Hành chính tổng 

hợp  
Chuyên viên 01.003 1

Hành chính; Quản lý nhà nước; Luật; Quản trị nhân lực; 

Kinh tế; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 

2 Kế toán viên hạng III Kế toán viên 06.031 1 Tài chính; Kế toán; Tài chính - Kế toán

3
Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Anh)
Biên dịch viên V.11.03.09 1 Ngoại ngữ tiếng Anh

4
Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Pháp)
Biên dịch viên V.11.03.09 1 Ngoại ngữ tiếng Pháp

5 Biên tập viên hạng III Biên tập viên V.11.01.03 1 Báo chí, biên tập sách, biên tập xuất bản

6 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên V.01.02.02 10

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

7
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 4

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

8
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học)
Kỹ sư V.05.02.07 1

Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền 

thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống 

thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công 

nghệ kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ 

thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Điện tử-Viễn thông

III 17

A 13 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

Hạng III

Hạng III
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STT Đơn vị cần tuyển viên chức Vị trí việc làm
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN

Số 

lượng
Trình độ đào tạo, chuyên môn cần tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Hướng dẫn viên văn hoá hạng 

III 

Hướng dẫn viên 

văn hoá hạng III
V.10.07.23 1

Văn hoá dân tộc; Văn hoá du lịch; Văn hoá học; Quản lý 

văn hoá; Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Bảo tàng; 

Lịch sử; Ngữ văn; Truyền thông; Ngoại thương; Ngoại 

giao

1. Ngoại hình ưa nhìn.

2. Không nói ngọng, nói lắp

3. Sử dụng thành thạo tiếng 

Anh hoặc tiếng Pháp

2
Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Pháp)
Biên dịch viên V.11.03.09 1 Ngoại ngữ tiếng Pháp

3
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 1

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

4 Thư viện viên  hạng III Thư viện viên V.10.02.06 1 Khoa học thư viện; Thông tin thư viện

6 Chuyên viên quản trị công sở Chuyên viên 01.003 2
Điện, Điện tử, Điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy, Hành 

chính, quản lý nhà nước

7 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên V.01.02.02 7

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

B 4 Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Lưu trữ viên hạng IV
Lưu trữ viên 

trung cấp
V.01.02.03 4  Lưu trữ; Văn thư - Lưu trữ; Văn thư hành chính; 

IV 14

A 13 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên 
 

V.01.02.02 
7

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

2
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 3

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

Hạng IV

Hạng III

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUÔC GIA IV
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STT Đơn vị cần tuyển viên chức Vị trí việc làm
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN

Số 

lượng
Trình độ đào tạo, chuyên môn cần tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học)
Kỹ sư V.05.02.07 1

Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền 

thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống 

thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công 

nghệ kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ 

thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Điện tử-Viễn thông

4
Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Anh)
Biên dịch viên V.11.03.09 2 Ngoại ngữ tiếng Anh

B Hạng IV 1 Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Lưu trữ viên hạng IV 
 Lưu trữ viên 

trung cấp 

 

V.01.02.03 
1 Lưu trữ; Văn thư - Lưu trữ; Văn thư hành chính; 

V 5

A 4 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành:

1
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 2

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

2
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học)
Kỹ sư V.05.02.07 2

Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền 

thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống 

thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công 

nghệ kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ 

thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Điện tử-Viễn thông

B Hạng IV 1 Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Văn thư viên hạng IV
Văn thư viên trung 

cấp
02.008 1

 - Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ 

và quản lý thông tin

 - Chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

VI 9

9 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

Hạng III

Hạng III

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUÔC GIA TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT VĂN THƯ LƯU TRỮ
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STT Đơn vị cần tuyển viên chức Vị trí việc làm
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN

Số 

lượng
Trình độ đào tạo, chuyên môn cần tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nghiên cứu viên hạng III Nghiên cứu viên V.05.01.03 5
 Văn thư - Lưu trữ; Hành chính văn phòng; Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng

2 Thư viện viên hạng III Thư viện viên V.10.02.06 1 Khoa học thư viện; Thông tin thư viện

3
Biên dịch viên hạng III (tiếng 

Anh)
Biên dịch viên V.11.03.09 1 Ngoại ngữ tiếng Anh

4 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên V.01.02.02 2

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

VII 11

11 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành

1 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên V.01.02.02 4

 - Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng 

 -Chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu trữ

2
Công nghệ thông tin hạng III 

(tin học lưu trữ)
Kỹ sư V.05.02.07 4

Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông 

tin,Hệ thống thông tin quản lý

3 Kế toán viên hạng III Kê toán viên 06.031 2 Tài chính; Kế toán; Tài chính - Kế toán

4
Chuyên viên Hành chính tổng 

hợp 
Chuyên viên 01.003 1

Hành chính; Quản lý nhà nước; Luật; Quản trị nhân lực; 

Kinh tế; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 

Tổng cộng 84

Hạng III

TRUNG TÂM BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA
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