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Hà Nội, ngày        tháng      năm   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đơn vị thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021 như sau: 

I. Số lượng tuyển dụng: 22 người 

1. Vị trí việc làm và số lượng tuyển dụng: 

T

T 

Vị trí việc làm cần tuyển 

dụng 

Số lượng tuyển dụng 

TTV1 TTV2 TTV3 TTV5 TTV6 TT 

KNKC 

1 

Phân tích mẫu và xử lý 

kết quả phân tích (Kiểm 

nghiệm Sinh học) 

 01  01 01 01 

2 

Phân tích mẫu và xử lý 

kết quả phân tích (Kiểm 

nghiệm hóa học) 

01    01  

3 

Cung ứng dịch vụ đảm 

bảo chất lượng, ATTP 

nông lâm thủy sản 

01 01 01   01 

4 
Lấy mẫu thẩm tra ATTP, 

lấy mẫu kiểm tra lô hàng 

xuất nhập khẩu 

    01  

5 Tổng hợp, chứng nhận 01 01  01 01  

6 Hành chính, quản trị      01 

7 Kế toán 01  02  02  

8 Thủ quỹ     01   

 Cộng 4 3 3 3 6 3 

2. Nội dung và hình thức tuyển dụng: 

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

b) Nội dung xét tuyển: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu 

của Vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì 

người dự tuyển được tham dự vòng 2. 
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- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của 

người dự tuyển. 

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

1. Điều kiện chung: Theo khoản 1 Điều 22 Luật viên chức, cụ thể: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

 2. Điều kiện cụ thể: Theo bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (được 

đăng tải trên website: www.nafiqad.gov.vn). 

III. Phiếu đăng ký dự tuyển và nơi nhận: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu kèm theo 

2. Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại các đơn vị có vị trí việc 

làm tuyển dụng, cụ thể: 

TT Đơn vị Địa chỉ Điện thoại 

1 
Trung tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 1 (TTV1) 

51 phố Lê Lai, quận Ngô 

Quyền, Tp.Hải Phòng. 

0225.3837508  

0225.3837124 

2 
Trung tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 2 (TTV2) 

167-175 đường Chương 

Dương, phường Mỹ An, quận 

Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. 

0236.3836155  

0236.3836761 

3 
Trung tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 3 (TTV3) 

1105 đường Lê Hồng Phong, 

Phường Phước Long, TP.Nha 

Trang, Khánh Hoà 

0258.3884812  

0258.3883637 

4 
Trung tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 5 (TTV5) 

57 đường Phan Ngọc Hiển, 

Phường 6, TP.Cà Mau, Cà 

Mau 

0290.3835169 

0290.3838396 

5 
Trung tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 6 (TTV6)  

386C, đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình Thủy, Tp. 

Cần Thơ. 

0292.3883257 

6 

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm 

chứng và Tư vấn chất lượng 

nông lâm thủy sản (TTKNKC) 

10 phố Nguyễn Công Hoan, 

quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. 

0243.8318154 

024.38310983 

(máy lẻ 39). 

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 24/3/2021 đến hết ngày 

24/4/2021 (trong giờ hành chính); Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng trên 

website: www.nafiqad.gov.vn. 

http://www.nafiqad.gov.vn/
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IV. Phí dự tuyển: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

V. Địa điểm xét tuyển: 

1. Vòng 1: Thực hiện tại Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản. 

2. Vòng 2: Tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (địa chỉ: 

167-175 đường Chương Dương, phường Mỹ An,quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà 

Nẵng.). 

Ghi chú: Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức (bao 

gồm Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển 

vòng 02; kết quả xét tuyển) sẽ được thông báo công khai trên Website của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (www.nafiqad.gov.vn), các thí sinh 

phải thường xuyên truy cập, theo dõi để biết thông tin.  

 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB (b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Các đơn vị sự nghiệp có vị trí tuyển dụng 

trực thuộc Cục (để t/b); 

- Website Cục; 

- Báo Nông nghiệp Việt Nam (để t/b); 

- Lưu: VT, VP.   

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
 

http://www.nafiqad.gov.vn/
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MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-QLCL  ngày       tháng      năm        

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

…………., ngày.... tháng.... năm …… 

(Dán ảnh 4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………… 

Đơn vị dự tuyển (2): ………………………………………………… 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

  

Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ………       ………. Nam (3)  Nữ  

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………………. 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………Nơi cấp: …….… 

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: …………………….. 

Quê quán: ………………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): …………………………………………………………….. 

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: …………. kg 

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………. 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………….. 

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………….. 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 

Mối quan 

hệ  (4) 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức 

vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

trị - xã hội ..........) 
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III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (5) 

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo 

cấp 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

                

                

                

                

                

                

                

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

    

    

    

    

    

    

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………… 

Miễn thi tin học do: …………………………………………………………………………….. 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. 

Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này). 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………. 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo 

trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của 

tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./. 

  

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1). Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; 

(2). Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

(3). Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 

(4) Ghi rõ mối quan hệ: 

- Về bản thân: Cha, mẹ, vợ (hoặc chồng), các con, anh, chị, em ruột; 

- Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, mẹ, anh, chị, em ruột. 

(5) Gửi kèm theo bản phô tô văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu 
cầu của vị trí tuyển dụng. Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài, nộp 

bản photocopy văn bằng, kết quả học tập (kèm bản dịch sang tiếng Việt) và giấy xác nhận của 

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN        
             

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo  số         /TB-QLCL ngày      /      /2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

   
TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

1 

- Tên VTVL: Phân tích 

mẫu và xử lý kết quả 

phân tích (Kiểm nghiệm 

hóa học) 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp: 

V.05.02.07 

- Số lượng: 02, trong đó: 

+ TTV 1: 01 

+ TTV 6: 01 

 

- Thực hiện các phép thử hóa học trên nền 

mẫu thủy sản, nông sản, thức ăn chăn nuôi, 

phân bón, đất, nước…. 

- Kiểm soát, hiệu chuẩn các thiết bị thử 

nghiệm hóa học được phân. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm thiết bị, dụng cụ, 

hóa chất phục vụ thử nghiệm hóa học. Tham 

gia tiếp nhận, nghiệm thu thiết bị, dụng cụ, 

hóa chất. 

- Tham gia triển khai các phép thử hóa học 

mới. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

17025. 

- Thực hiện thử nghiệm thành thạo hàng 

năm; Thực hiện thử nghiệm liên phòng các 

chỉ tiêu hóa học. 

- Hướng dẫn, tư vấn xây dựng phòng kiểm 

nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đào 

tạo phương pháp thử theo yêu cầu của khách 

hàng. 

- Triển khai thực hiện công tác quản lý chất 

lượng phù hợp ISO/IEC 17025:2005 hoạt 

động thử nghiệm. 

- Phát hiện công việc không phù hợp xảy ra 

hàng ngày và theo dõi thực hiện các hành 

động khắc; Triển khai các biện pháp phòng 

ngừa để hạn chế xảy ra các công việc không 

- Có khả năng nắm được các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến công tác kiểm nghiệm chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông, 

lâm sản. 

- Nắm vững nguyên tắc và thực 

hành thành thạo một số phương 

pháp phân tích hóa học. Sử dụng 

thành thạo các trang thiết bị kiểm 

nghiệm, phương pháp kiểm soát 

thiết bị kiểm nghiệm hóa học. 

- Có khả năng nắm bắt các tiêu 

chuẩn chất lượng trong nước và 

quốc tế có liên quan đến chất 

lượng sản phẩm nông lâm sản và 

thủy sản. 

- Có khả năng triển khai thử 

nghiệm các chỉ tiêu mới/ phương 

pháp mới 

- Có khả năng soạn thảo các loại 

văn bản, quy định về công tác 

kiểm nghiệm chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy 

sản và muối 

 

 

 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: hóa học, công nghệ 

thực phẩm, hóa thực phẩm, kỹ thuật thực 

phẩm, công nghệ hóa học, công nghệ sau 

thu hoạch, công nghệ chế biến thủy sản, 

chế biến thủy sản, đảm bảo chất lượng 

và an toàn thực phẩm;  

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 
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TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

phù hợp tương tự tái diễn. 

- Xác định các vấn đề phát sinh chệch 

hướng so với yêu cầu của hệ thống quản lý, 

thủ tục, các hướng dẫn. Đề xuất triển khai 

các hoạt động quản lý nhằm duy trì và cải 

tiến hệ thống. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng phân công. 

2 

- Tên VTVL: Phân tích 

mẫu và xử lý kết quả 

phân tích (Kiểm nghiệm 

sinh học) 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp: 

V.05.02.07 

- Số lượng: 04, trong đó: 

+ TTV 2: 01 

+ TTV 5: 01 

+ TTV 6: 01 

+ TT KNKC: 01 

 

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý các 

hoạt động kỹ thuật trong kiểm nghiệm Sinh 

học. 

- Lập các kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm soát, 

bảo trì thiết bị, kế hoạch đảm bảo chất lượng 

phòng kiểm nghiệm Sinh học. 

- Cập nhật, nghiên cứu ứng dụng các tài liệu 

kỹ thuật có liên quan vào công tác kiểm 

nghiệm. 

- Phân tích các chỉ tiêu sinh học phục vụ 

công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy 

sản và công tác dịch vụ kiểm nghiệm. 

- Tham gia kiểm tra và giám sát hoạt động 

phân tích các chỉ tiêu Sinh học, hoạt động 

tuân thủ qui định đảm bảo chất lượng kiểm 

nghiệm theo các sổ tay. 

- Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ và 

bên ngoài.   

- Phân tích nguyên nhân của sự không phù 

hợp và đề xuất hành động khắc phục. 

- Tham gia thực hiện các phương pháp kiểm 

nghiệm mới theo kế hoạch được duyệt. 

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 

nghiệm cho các đơn vị theo yêu cầu. 

- Thực hiện báo cáo kiểm kê, thống kê tiêu 

- Nắm vững các phương pháp 

phân tích vi sinh truyền thống và 

phương pháp sinh học phân tử đối 

với vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh 

trùng, tảo…, phương pháp kiểm 

soát và hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

nghiệm sinh học. 

- Sử dụng thành thạo máy, thiết bị 

kiểm nghiệm chuyên dùng. 

- Có khả năng làm việc độc lập và 

phối hợp thực hiện có hiệu quả. 

- Trung thực, chủ động trong công 

việc. 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn 

bằng tiếng Anh 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: Sinh học, công nghệ 

sinh học, công nghệ chế biến thủy sản, 

công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, 

hóa thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm, công 

nghệ sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng 

và an toàn thực phẩm; kỹ thuật sinh học, 

nuôi trồng thủy sản; 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 
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TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

hao vật tư, hóa chất, môi trường, trang thiết 

bị kiểm nghiệm theo tần suất quy định. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng phân công. 

3 

- Tên VTVL: Cung ứng 

dịch vụ đảm bảo chất 

lượng ATTP nông lâm 

thủy sản 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp: 

V.05.02.07 

- Số lượng: 04 trong đó: 

+ TTV 1: 01 

+ TTV 2: 01 

+ TTV 3: 01 

+ TT KNKC: 01 

 

- Tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

các lĩnh vực sản phẩm, hệ thống quản lý 

chất lượng, hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm. 

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn cơ sở xây 

dựng điều kiện đáp ứng các quy định về 

đảm bảo chất lượng, VietGAP, ISO 9001, 

ISO 22000, HACCP. 

- Thực hiện tập huấn, phổ biến kiến thức về 

ISO, VietGAP, HACCP, các văn bản pháp 

lý kiến thức cho các cơ sở  

- Thực hiện lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản 

phẩm nông lâm thủy sản.  

- Thực hiện lấy mẫu dịch vụ theo yêu cầu 

khách hàng. 

- Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chứng 

nhận phục vụ cho hoạt động đánh giá chứng 

nhận của Trung Tâm. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng giao.  

- Có khả năng nắm được các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến công tác đánh giá chứng nhận, 

tư vấn, đào tạo. 

- Hiểu biết kiến thức về hệ thống 

quản lý chất lượng theo ISO 9001; 

hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm theo ISO 22000/ HACCP; 

hệ thống quản lý chứng nhận theo 

ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, 

ISO/TS 22003. 

- Nắm vững các qui định, trình tự 

thủ tục và các hướng dẫn có liên 

quan trong triển khai thực hiện 

đánh giá, chứng nhận. 

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh 

hoạt, đúng mực trong quá trình 

đánh giá; tạo dựng được mối quan 

hệ tốt trong cơ quan và các đơn vị 

hữu quan; tạo được niềm tin đối 

với đồng nghiệp, khách hàng. 

- Có khả năng làm việc độc lập 

hoặc theo nhóm; 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: công nghệ thực 

phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công 

nghệ sinh học, kỹ thuật thực phẩm, công 

nghệ sau thu hoạch, chế biến thủy sản, 

đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm, bảo vệ thực vật, thú y, nuôi trồng 

thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, sinh học, 

hóa học, khoa học cây trồng, nông học, 

môi trường. 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 

4 

- Tên VTVL: 

Lấy mẫu thẩm tra ATTP, 

lấy mẫu kiểm tra lô hàng 

xuất nhập khẩu 

- Mã số ngạch/chức 

- Tham gia phổ biến các tiêu chuẩn quốc 

gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định 

của các tổ chức quốc tế, khu vực và các 

nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản; 

- Có khả năng nắm bắt chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, các 

quy định của Bộ và của Cục về 

công tác quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản;  

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: công nghệ thực 

phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công 

nghệ sinh học, kỹ thuật thực phẩm, công 

nghệ sau thu hoạch, chế biến thủy sản, 
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TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

danh nghề nghiệp: 

V.05.02.07 

- Số lượng: 01 (TTV 6) 

 

- Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu lô hàng nông 

lâm thủy sản làm cơ sở cho việc chứng nhận 

chất lượng, toàn thực phẩm nông lâm thuỷ 

sản; chứng nhận an toàn dịch bệnh thực 

phẩm thủy sản xuất khẩu; 

- Thực hiện thẩm tra, truy xuất nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp xử lý sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản không đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm; 

- Tham gia thực hiện các đề án, dự án, kế 

hoạch, chương trình giám sát đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

trong phạm vi được phân công; 

- Thực hiện hoạt động khuyến nông/ khuyến 

ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của 

Cục; 

- Thống kê và lập báo cáo tổng hợp, kế 

hoạch hoạt độnng định kỳ hoặc đột xuất 

theo yêu cầu. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng giao.  

- Có trình độ đại học trở lên phù 

hợp lĩnh chất lượng nông lâm thủy 

sản; được đào tạo về lấy mẫu thẩm 

tra ATTP, lấy mẫu kiểm tra lô 

hàng XNK. 

- Hiểu biết về chất lượng và công 

tác quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm thủy sản/ nông lâm 

sản. Nắm vững quy trình, thủ tục 

kiểm tra, giám sát; các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng 

thủy sản/ nông lâm sản.  

- Hiểu biết về quá trình nuôi 

trồng, thu hoạch, sơ chế, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản/ nông 

lâm sản.  

- Có kiến thức và khả năng thực 

hiện thẩm tra, truy xuất nguyên 

nhân thủy sản/ nông lâm sản 

không đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm; 

- Có phương pháp nghiên cứu, 

tổng kết và đề xuất các chính sách, 

kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý 

chất lượng, an toàn thực phẩm 

thủy sản/ nông lâm sản. 

- Có khả năng đào tạo, tập huấn 

về kiến thức ATTP nông lâm thủy 

sản; 

- Có khả năng làm việc độc lập và 

phối hợp trong nội bộ Phòng và 

với bên ngoài trong thực hiện 

nhiệm vụ; 

đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm, bảo vệ thực vật, thú y, nuôi trồng 

thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 

 

5 - Tên VTVL: Tổng hợp, Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện - Hiểu biết chính sách pháp luật - Tốt nghiệp đại học trở lên các 
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TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

chứng nhận 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp: 

01.003 

- Số lượng: 04, trong đó: 

+ TTV1: 01 

+ TTV2: 01 

+ TTV5: 01 

+ TTV6: 01 

các nhiệm vụ sau: 

- Nhận kết quả và các hồ sơ có liên quan đến 

việc kiểm tra chất lượng các lô hàng nông 

thủy sản. Đồng thời, căn cứ vào các tiêu 

chuẩn, quy định có liên quan để đổi chiếu 

các kết quả kiểm tra và làm thủ tục đề xuất 

với người có thẩm quyền về việc cấp hoặc 

không cấp giấy chứng nhận. 

- Dự thảo, trình người có thẩm quyền ký ban 

hành các loại giấy chứng nhận theo đúng 

quy định hiện hành. 

- Cập nhật kết quả, thông tin cần thiết trên 

giấy chứng nhận vào cơ sở dữ liệu của đơn 

vị. 

- Đầu mối tiếp nhận và đề xuất biện pháp xử 

lý thông tin phản hồi của các đối tác liên 

quan đến công tác  kiểm tra, chứng nhận và 

các hoạt động khác của đơn vị. 

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng các chương 

trình, kế hoạch, báo cáo định kỳ và đột xuất. 

Thống kê dữ liệu lưu trữ. 

- Giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm trong 

việc quản lý và cung cấp thông tin đối với tổ 

chức, cá nhân theo quy định của Bộ, Cục và 

đơn vị. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng giao.  

của nhà nước về quản lý chất 

lượng, ATVSTP nông lâm thủy 

sản. 

- Nắm vững văn bản pháp lý, các 

quy định của Bộ, Cục, quy định 

của các thị trường liên quan đến 

kiểm tra và chứng nhận chất 

lượng. 

- Nắm, hiểu rõ và tuân thủ quy 

trình cấp chứng nhận chất lượng. 

- Sử dụng thành thạo mạng thông 

tin và các kỹ năng tin học phục vụ 

cho việc cấp chứng thư trực tuyến. 

- Có khả năng tham gia góp ý các 

văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản, công tác tổng hợp. 

- Có khả năng thu thập, kiểm tra 

tính chính xác, phân tích, tổng hợp 

xử lý thông tin, số liệu có liên 

quan phục vụ việc cấp giấy chứng 

nhận, báo cáo, thống kê trong lĩnh 

vực được giao. 

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử 

linh hoạt, đúng mực. Tạo dựng 

được mối hệ quan tốt. 

ngành/chuyên ngành: chế biến thủy sản, 

công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ 

thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ 

sinh học nông nghiệp, kỹ thuật thực 

phẩm, công nghệ sau thu hoạch, đảm 

bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, 

hóa học, sinh học, thú y, bảo vệ thực vật, 

quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, 

luật, công nghệ thông tin. 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 

 

 

6 

- Tên VTVL: 

Kế toán  

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp:  

06.031 

- Số lượng: 05, trong đó: 

- Kiểm tra ghi chép sổ sách kế toán hàng 

ngày, lập dự toán các nguồn kinh phí hoạt 

động hàng quí, năm; báo cáo quyết toán 

thuế phí lệ phí, thuế GTGT, TNDN hàng 

tháng, quí năm; quyết toán các nguồn kinh 

phí hoạt động quí, năm. 

- Kiểm tra việc sử dụng tất cả các nguồn vốn 

- Am hiểu hệ thống các nguyên 

tắc, thủ tục và nội dung cơ chế 

quản lý tài chính chuyên ngành. 

- Có khả năng xây dựng các 

phương án, kế hoạch tài chính, 

soạn thảo các loại văn bản về quản 

lý tài chính, kế toán; 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, 

tài chính, kế toán – kiểm toán, tài chính 

kế toán các doanh nghiệp, tài chính-ngân 

hàng; kinh tế, Quản trị tài chính kế toán, 

quản trị kinh doanh; 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 
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TT Vị trí việc làm Chức trách nhiệm vụ Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng Yêu cầu trình độ 

+ TTV 1: 01 

+ TTV 3: 02 

+ TTV 6: 02 

hoạt động, đối chiếu với các bộ phận chuyên 

môn trong lĩnh vực có liên quan đến tài 

chính, xác định chênh lệch thu chi tính 

lương tăng thêm, theo dõi thanh toán nội bộ 

trong hệ thống. 

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo 

phòng giao.  

- Có khả năng làm việc độc lập, 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài đơn vị trong triển 

khai nhiệm vụ. 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 

7 

- Tên vị trí việc làm: 

Thủ quỹ 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp:  

06.032 

- Số lượng: 01 (TTV5) 

 

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ, kế toán thu 

phí của đơn vị; 

-Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo 

phòng giao. 

- Am hiểu hệ thống các nguyên 

tắc, thủ tục và nội dung cơ chế 

quản lý tài chính chuyên ngành. 

Có khả năng xây dựng các phương 

án, kế hoạch tài chính, soạn thảo 

các loại văn bản về quản lý tài 

chính, kế toán; 

- Có khả năng làm việc độc lập, 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài đơn vị trong triển 

khai nhiệm vụ. 

-  Tốt nghiệp trung cấp các ngành/chuyên 

ngành: kế toán, tài chính, tài chính-ngân 

hàng, kế toán doanh nghiệp; 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ 

tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc 

chứng chỉ tin học ứng dụng tương 

đương. 

  - Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác - Có khả năng nắm bắt chủ - Tốt nghiệp đại học trở lên các 
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- Tên VTVL: Hành 

chính, quản trị 

- Mã số ngạch/chức 

danh nghề nghiệp: 
01.003 

- Số lượng: 01 (TT 

KNKC) 

lưu trữ hồ sơ giấy tờ của Trung tâm. 

- Theo dõi, thực hiện các công việc liên 

quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán 

bộ, nhân viên của Trung tâm. (bảo hiểm, 

ốm, thai sản....) 

- Tham gia, góp ý xây dựng các nội quy, 

quy định của Trung tâm  

- Xây  dựng  kế  hoạch,  thực  hiện   mua  

sắm,  quản  lý,  sử dụng, sửa chữa tài sản, 

cơ sở vật chất, trang  thiết bị kỹ  thuật bảo 

đảm phương tiện và điều kiện làm việc, 

hoạt động của Trung tâm. 

- Đề xuất  kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, 

sửa chữa nâng cấp và  vận  hành các thiết 

bị, cơ sở hạ tầng thông tin (các  thiết  bị  

mạng, đường truyền Internet, máy chủ…) 

và  phục  vụ,  nâng  cao hiệu quả hoạt 

động của Trung tâm. 

- Thực  hiện  công  tác, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, công an, chính quyền  

địa  phương  trong  các  hoạt  động  gìn 

giữ  trật tự, trị an, an toàn xã hội, môi 

trường,  phòng chống cháy nổ khu vực. 

- Tham gia tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn, chuẩn bị các công việc có liên quan 

đến hội nghị, hội thảo của Trung tâm 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo 

phòng giao. 

trương chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, và của Cục về công 

tác quản lý hành chính; 

- Có khả năng làm việc độc lập 

hoặc phối hợp với đơn vị liên 

quan trong triển khai nhiệm vụ 

được giao. 

 

ngành/chuyên ngành: Hành chính công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, 

Kinh tế. 

- Có chứng chỉ Anh văn với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 
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