
 

 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG 

 

STT Vị trí tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

Yêu cầu  

1 Quản lý 

khoa học   

 

01 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật 

- Tiếng Anh: trình độ bậc 3 (B1 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan quản 

lý khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khoa học và công 

nghệ hoặc.  

2 Kế toán viên                         

 

02 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán  

- Tiếng Anh: trình độ bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 05 kinh nghiệm làm công tác kế toán trong tổ 

chức khoa học và công nghệ hoặc cơ quan quản lý khoa học 

và công nghệ.  

3 Hợp tác 

quốc tế 

01 - Tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn 

- Tiếng Anh: trình độ bậc 5 (C1 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 05 kinh nghiệm làm công tác hợp tác quốc tế 

trong tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cơ quan quản lý 

khoa học và công nghệ.  

4 Công nghệ 

thông tin  

02 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin  

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm. 



 

5 Hành chính 

 

02 - Tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn.  

- Tiếng Anh: trình độ bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác văn thư lưu trữ 

hoặc hành chính trong tổ chức khoa học và công nghệ hoặc 

cơ quan quản lý khoa học và công nghệ.  

6  Quản trị                             

 

01 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh  

- Tiếng Anh: trình độ bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính, 

quản trị trong tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cơ quan 

quản lý khoa học và công nghệ, có kinh nghiệm tổ chức đấu 

thầu, mua sắm đối với hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước 

7 Truyền 

thông 

01 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông 

hoặc xã hội 

- Tiếng Anh: trình độ bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Tin học: 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 

Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác truyền thông 

trong tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cơ quan quản lý 

khoa học và công nghệ.  

 Tổng cộng 10  

          

 

 


