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Phụ lục  

CÁC VỊ TRÍ THI TUYỂN CÔNG CHỨC  
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM  

(Kèm theo Thông báo số 89 /TB-ĐCT ngày 15 /5 /2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội) 

 

TT Tên vị trí  việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 
Yêu cầu đối với vị trí  

cần tuyển 

  1. Văn phòng 6 
 

1 Chuyên viên làm công tác tổng hợp 1 

Các ngành: Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Ngoại 

ngữ, Xã hội học và các ngành khoa học xã hội 

khác… 

2 
Chuyên viên làm công tác thi đua - 

khen thưởng 1 
Các ngành: Luật, Kinh tế, Xã hội học và các 

ngành khoa học xã hội khác… 

3 
Chuyên viên làm công tác văn thư - 

lưu trữ 2 Các ngành: Văn thư lưu trữ, Lưu trữ học… 

4 
Chuyên viên làm công tác công nghệ 

thông tin 1 Ngành Công nghệ thông tin… 

5 
Chuyên viên làm công tác thông tin 

quản trị tư liệu, số liệu 1 Các ngành: Thống kê, Xã hội học… 

  2. Ban Tổ chức 2 
 

1 
Chuyên viên tham mưu công tác 

chính sách cán bộ cơ quan  
1 

Các ngành Khoa học xã hội, Quản trị nhân lực, 

Hành chính… 

2 

Chuyên viên tham mưu công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật 

1 
Các ngành: Luật, Tổ chức Xây dựng Đảng, 

Chính trị học, Tài chính, Kế toán… 

  3. Ban Kế hoạch - Tài chính 1 
 

1 
Chuyên viên tham mưu công tác 

quản lý tài chính  
1 Các ngành: Tài chính, Kế toán… 

  4. Ban Tuyên giáo 2 
 

1 
Chuyên viên tham mưu công tác 

nắm dư luận xã hội 
1 

Các ngành: Xã hội học, Công tác xã hội, Báo 

chí, Truyền thông đa phương tiện…  

2 
Chuyên viên tham mưu công tác 

khoa giáo, tuyên truyền 
1 

Các ngành: Báo chí, Xuất bản, Xã hội học, 

Công tác xã hội, Văn học, Lịch sử, Văn hóa 

học, Tâm lý học, Giáo dục học, Quan hệ công 

chúng, Chính trị học… 

  5. Ban Gia đình - Xã hội 3 
 

1 

Chuyên viên tham mưu công tác gia 

đình; Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

2 
Các ngành: Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các ngành xã hội… 

2 
Chuyên viên tham mưu công tác xã 

hội 
1 

Luật, Công tác xã hội và các ngành Khoa học 

xã hội khác… 
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TT Tên vị trí  việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 
Yêu cầu đối với vị trí  

cần tuyển 

  6. Ban Chính sách - Luật pháp 8 
 

1 

Chuyên viên tham mưu công tác 

giám sát chính sách, pháp luật bình 

đẳng giới 

2 Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học… 

2 
Chuyên viên tham mưu công tác góp 

ý, phản biện xã hội 
2 

Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học, Chính trị 
học… 

3 

Chuyên viên tham mưu công tác 

tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp 

luật; tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư 

2 Các ngành: Luật, Tâm lý, Giáo dục… 

4 
Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

đề xuất chính sách 
2 

Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học, Thống kê, 

Kinh tế… 

  
7. Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển 
kinh tế 

1 
 

1 
Chuyên viên tham mưu công tác tín 

dụng  
1 Các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng… 

 
8. Ban Quốc tế 1 

 

1 
Chuyên viên tham mưu công tác đối 

ngoại 
1 

Các ngành: Ngoại ngữ, Ngoại giao, Ngoại 

thương, Sư phạm ngoại ngữ… tại các trường 

Đại học trong nước hoặc học bằng tếng Anh tại 

các trường đại học nước ngoài về các ngành 

khoa học xã hội… 

  9. Ban Công tác phía Nam 1  

1 Chuyên viên phong trào  1 
Các ngành lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Công tác xã 

hội… 

TỔNG SỐ 25   

 
 
 

 


