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VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 (Kèm theo Thông báo số 33/ĐCT-TC ngày 30 tháng8 năm 2017  

của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam) 

 

1. Yêu cầu chung đối với các vị trí 

- Có quốc tịch Việt Nam;  

- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển; có chứng chỉ tin 
học văn phòng và tương đương trở lên; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương 
trở lên;  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đúng 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tận tụy với công việc; chấp hành sự 
phân công của tổ chức, sẵn sàng đi công tác cơ sở; có khả năng làm việc độc lập và kỹ 
năng làm việc nhóm; có tinh thần hợp tác và chịu được áp lực công việc;  

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

- Không quá 40 tuổi (đối với cả nam và nữ). 

 * Đối tượng ưu tiên: Đảng viên; có trình độ thạc sĩ trở lên; có nhiều năm kinh 
nghiệm về vị trí tuyển dụng. 

2. Yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí 

 
 

TT Tên vị trí Số lượng Ngành đào tạo và các yêu cầu khác 

1. Ban Quốc tế   

 
Tham mưu về khu vực Mỹ Phi 
Trung đông; Châu Âu; Châu Á 

03 

- Ngành Ngoại ngữ; Ngoại giao; 
Ngoại thương; Sư phạm ngoại ngữ… 
tại các trường đại học trong nước 
hoặc học bằng tiếng Anh tại các 
trường đại học nước ngoài về các 
ngành khoa học xã hội… 

Ưu tiên: Người có 2 ngoại ngữ trở 
lên; riêng với vị trí tham mưu về khu 
vực Châu Á, Mỹ Phi Trung đông ưu 
tiên người có ngoại ngữ thứ 2 là tiếng 
Trung. 

2 Ban Kế hoạch – Tài chính:   

 
Tham mưu về quản lý đầu tư 
và xây dựng cơ bản 

01 

- Ngành Kinh tế xây dựng; Xây 
dựng… 
Ưu tiên: Có chứng chỉ quản lý dự án, 
chứng chỉ đấu thầu 
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TT Tên vị trí Số lượng Ngành đào tạo và các yêu cầu khác 

3 
Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát 
triển kinh tế 

  

 

Tham mưu hỗ trợ phụ nữ tiếp 
cận tín dụng; Hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp, khởi nghiệp; 
Lao động, việc làm, hướng 
nghiệp, dạy nghề 

03 
 - Ngành Kinh tế; Tài chính ngân 

hàng… 

4 Ban Dân tộc – Tôn giáo   

 
Tham mưu công tác vận động 
phụ nữ dân tộc thiểu số 

01 

- Ngành Văn hóa; Dân tộc học; Kinh 
tế chính trị; các ngành khoa học xã 
hội khác… 
- Là người dân tộc thiểu số, thành 
thạo tiếng dân tộc của mình và am 
hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam 

5 Ban Chính sách – Luật pháp   

 
Tham mưu công tác góp ý xây 
dựng luật, phản biện xã hội, 
bình đẳng giới 

02 
- Ngành Luật; các ngành khoa học xã 
hội… 
 

 
Tham mưu nghiên cứu công 
tác Hội và phong trào phụ nữ 

01 

- Trình độ thạc sĩ trở lên các ngành: 
Luật; Giới; Phụ nữ học; Xã hội học; 
Kinh tế học… 
Ưu tiên: Người đã tham gia các đề 
tài nghiên cứu; sử dụng thành thạo 
phần mềm xử lý, phân tích số liệu xã 
hội học 

6 Ban Tuyên giáo:   

 

Tham mưu công tác khoa giáo, 
tuyên truyền; Tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, phòng 
tránh thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu 

02 

 - Ngành Truyền thông; Báo chí; Môi 
trường; các ngành khoa học xã hội 
khác… 
 

7 Ban Gia đình – Xã hội   

 

Tham mưu hỗ trợ phụ nữ xây 
dựng gia đình; Phòng chống 
dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ 
bà mẹ, trẻ em 

03 
- Ngành Y; Dược; Kinh tế; các ngành 
khoa học xã hội… 

8 Văn phòng   

 Văn thư 01 
- Ngành Văn thư lưu trữ; Lưu trữ 
học; Quản trị văn phòng… 

 Tổng hợp 01 
- Ngành Luật; Kinh tế; Xã hội học và 
các ngành khoa học xã hội khác… 

 
Tham mưu về xây dựng và 
quản lý cơ sở dữ liệu 

01 - Ngành Thống kê; Xã hội học 
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TT Tên vị trí Số lượng Ngành đào tạo và các yêu cầu khác 

9 Ban Tổ chức   

 

Tham mưu công tác tổ chức - 
cán bộ; công tác kiểm tra, 
giám sát; công tác tập hợp, 
phát triển hội viên, tổ chức 
thành viên 

03 

- Ngành Luật; Kinh tế; Quản trị nhân 
lực; Quản trị hành chính công;  
Chính trị học và các ngành khoa học 
xã hội… 

 Tống số: 22 người  

 


