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TT Vị trí việc làm Đơn vị 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

(người) 

Ngạch công 

chức 

Yêu cầu về trình độ đào tạo 

 

I TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (thi tuyển 42 công chức vào 10 vị trí việc làm) 

1 Phòng, chống 

thiên tai 

 

Cục Ứng phó và Khắc phục hậu 

quả thiên tai (tại Hà Nội) 

06 Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy hoặc Xây dựng 

công trình thủy hoặc Kỹ thuật công trình thủy hoặc Kỹ thuật 

công trình hoặc Kỹ thuật xây dựng hoặc Thủy văn hoặc Kỹ 

thuật tài nguyên nước hoặc Địa chất hoặc Kiến trúc và quy 

hoạch. 

Chi cục Phòng, chống thiên tai 

miền Nam, Cục Ứng phó và Khắc 

phục hậu quả thiên tai 

02 

Chi cục Phòng, chống thiên tai 

miền Trung và Tây Nguyên, Cục 

Ứng phó và Khắc phục hậu quả 

thiên tai 

02 

Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai 04 

2 Quản lý đê điều 

 

Vụ Quản lý đê điều 06 
 

Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy hoặc Xây dựng 

công trình thủy hoặc Kỹ thuật công trình thủy hoặc Kỹ thuật 

công trình hoặc Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng hoặc Công trình thủy lợi hoặc Kỹ thuật tài 

nguyên nước. 

3 Thông tin và 

truyền thông 

 

Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng 06 
 

Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Quan hệ quốc tế hoặc Kinh tế đối ngoại hoặc Biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững hoặc Khoa học và Môi trường 

hoặc Thông tin và truyền thông. 
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TT Vị trí việc làm Đơn vị 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

(người) 

Ngạch công 

chức 

Yêu cầu về trình độ đào tạo 

 

4 Hợp tác quốc tế 

 

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác 

quốc tế 

 

04 
 

Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Quan hệ quốc tế hoặc Kinh doanh quốc tế hoặc Tiếng 

Anh hoặc Ngôn ngữ Anh hoặc Biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững. 

5 Thanh tra và 

giải quyết khiếu 

nại tố cáo 

Vụ Pháp chế, Thanh tra 02 
 

Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Công trình thủy lợi hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình. 

6 Pháp chế 01 Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật hoặc Công trình thủy lợi hoặc Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy hoặc Kỹ thuật công trình thủy hoặc Xây dựng 

công trình thủy. 

7 Kế hoạch - Tài 

chính 

(nhiệm vụ Kế 

hoạch) 

Vụ Kế hoạch, Tài chính 02 Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Kinh tế hoặc Công trình thủy lợi hoặc Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy. 
Chi cục Phòng, chống thiên tai miền 

Nam, Cục Ứng phó và Khắc phục 

hậu quả thiên tai 

01 

8 Văn thư 

 

Văn phòng Tổng cục 01 
 

Văn thư viên 

(Mã số ngạch: 

02.007) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

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

9 Kế toán 

 

Văn phòng Tổng cục 01 
 

Kế toán viên 

(Mã số ngạch: 

06.031) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Kế toán hoặc Tài chính hoặc Tài chính - Ngân hàng. 

10 Quản trị công sở 

 

Văn phòng Tổng cục 03 Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính hoặc Hành chính 

học hoặc Quản lý công. 
Chi cục Phòng, chống thiên tai 

miền Trung và Tây Nguyên, Cục 

Ứng phó và Khắc phục hậu quả 

thiên tai 

01 

II VĂN PHÒNG BỘ (thi tuyển 01 công chức vào 01 vị trí việc làm) 

1 Quản trị công sở 

 

Phòng Quản trị và Y tế 01 
 

Chuyên viên 

(Mã số ngạch: 

01.003) 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành: Kế toán hoặc Quản lý công. 
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