
Mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Tên mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Nhiệm vụ Trình độ/ngành đào tạo Tin học Ngoại ngữ
Nghiệp vụ sư 

phạm

1 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn 
Quản trị (dạy bằng tiếng 
Anh)

 

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 
đương

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các Ứng dụng công nghệ Ngoại ngữ - tiếng Anh 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(Kèm theo Thông báo số 2320/TB-ĐHHN ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội)

STT Tên đơn vị

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

Ưu tiên các ứng viên có bằng 
Tiến sĩ, có kinh nghiệm thực 
tiễn liên quan đến chuyên 
ngành giảng dạy, đáp ứng ngay 
yêu cầu vị trí việc làm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn Tài 
chính (dạy bằng tiếng 
Anh)

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Quản trị ngân hàng;
- Quản trị rủi ro.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên) .

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

1 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn Kế 
toán (dạy bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Kế toán; 
- Kiểm toán;
- Thuế;
- Phân tích tài chính.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên) .

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 
đương

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Ưu tiên các ứng viên có kinh 
nghiệm thực tế trong ngành Kế 
toán-Kiểm toán; đang trong quá 
trình hoàn thành hoặc đã là 
thành viên của Hiệp hội Kế 
toán quốc tế (ACCA, CPA).

5 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn Du 
lịch (dạy bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Du lịch; 
- Quản trị khách sạn.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên) .

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 
đương

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Khoa Quản trị kinh 
doanh và Du lịch

1

yêu cầu vị trí việc làm.
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Mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Tên mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Nhiệm vụ Trình độ/ngành đào tạo Tin học Ngoại ngữ
Nghiệp vụ sư 

phạm

STT Tên đơn vị

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú

1 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn 
Marketing (dạy bằng 
tiếng Anh)

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các  
ngành sau:
- Marketing;
- Truyền thông.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên).

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Ưu tiên các ứng viên có chuyên 
môn liên quan đến E-
Marketing, có kinh nghiệm thực 
tiễn liên quan đến chuyên 
ngành giảng dạy.

1 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tại Bộ môn Cơ 
sở (dạy bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Toán kinh tế;
- Thống kê kinh tế.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên).

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 5 (C1) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế tương 
đương

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Ứng dụng công nghệ 
Ngoại ngữ - tiếng Anh 

1
Khoa Quản trị kinh 
doanh và Du lịch

1 01.003 Chuyên viên
Đảm nhiệm các công tác 
trợ lý giáo vụ

Cử nhân 

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ - tiếng Anh 
bậc 2 (A2) theo Thông 
tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh 
nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh 
vực hành chính và nhân sự; có 
khả năng sử dụng tốt tiếng Anh 
trong công việc.

2
Khoa Giáo dục Chính 
trị

1 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy môn Chủ nghĩa 
xã hội

Thạc sĩ ngành Triết học (ưu tiên 
chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội 
khoa học).
(Bằng tốt nghiệp cử nhân ngành 
Triết học, đạt loại khá trở lên ).

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ bậc 2 (A2) 
theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

 Ưu tiên người có bằng Tiến sĩ; 
có kinh nghiệm giảng dạy; đáp 
ứng ngay yêu cầu của vị trí cần 
tuyển. 

3
Trung tâm Ngôn ngữ 
và Văn hóa Thái Lan

2 V.07.01.03
Giảng viên
(Hạng III)

Giảng dạy tiếng Thái Lan

Thạc sĩ: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Ngôn ngữ Thái Lan;
- Thái Lan học;
- Giảng dạy tiếng Thái cho người 
nước ngoài.
(Bằng tốt nghiệp cử nhân, loại khá 
trở lên, thuộc 1 trong những 
ngành trên).

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ bậc 3 (B1) 
theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm

Ưu tiên các ứng viên đã tốt 
nghiệp tại các trường đại học 
của Thái Lan hoặc đã có thời 
gian sinh sống, giảng dạy và 
làm việc tại Thái Lan.
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Mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Tên mã chức 
danh nghề 
nghiệp/mã 

ngạch

Nhiệm vụ Trình độ/ngành đào tạo Tin học Ngoại ngữ
Nghiệp vụ sư 

phạm

STT Tên đơn vị

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú

3
Trung tâm Ngôn ngữ 
và Văn hóa Thái Lan

1 01.003 Chuyên viên
Đảm nhiệm các công tác 
trợ lý hành chính

Cử nhân (hệ chính quy): tốt nghiệp 
một trong các ngành sau:
- Hành chính học;
- Quản trị văn phòng;
- Ngôn ngữ.

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ bậc 2 (A2) 
theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ứng viên có khả năng sử dụng 
tiếng Thái Lan cơ bản;
Ưu tiên các ứng viên đã được 
đào tạo chương trình ngoại ngữ 
2 tiếng Thái Lan tại các trường 
đại học của Việt Nam.

4 01.003 Chuyên viên

Chuyên viên thiết kế nội 
dung đào tạo trực tuyến: 
Thu thập nội dung tài liệu 
phục vụ đào tạo trực 
tuyến; Thiết kế nội dung 
đào tạo trực tuyến; 
Chuyển nội dung vào nền 
tảng LMS; Hỗ trợ triển 
khai hệ thống đào tạo trực 
tuyến.

Cử nhân: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Công nghệ thông tin;
- Các ngành liên quan tới thiết kế 
nội dung sư phạm, đa phương tiện, 
kỹ thuật đào tạo từ xa.

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông (với các ngành 
không phải Công nghệ 
thông tin)

Ngoại ngữ bậc 2 (A2) 
theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ưu tiên các ứng viên có khả 
năng sử dụng phần mềm để 
thiết kế khóa học E-Learning; 
ứng viên đã làm việc trong lĩnh 
vực đào tạo trực tuyến, đào tạo 
kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Hỗ trợ các hoạt động 

Trung tâm Công nghệ 
Thông tin - Đào tạo 

trực tuyến
4

2 V.07.01.23
Trợ giảng 
(trực tuyến)

Hỗ trợ các hoạt động 
giảng dạy trực tuyến và 
kết hợp trực tuyến và trực 
tiếp, bao gồm: chuẩn bị 
phần kỹ thuật cho bài 
giảng, phụ đạo, hướng 
dẫn bài tập, thảo luận, thí 
nghiệm, thực hành, thực 
tập, hỗ trợ chấm bài trực 
tuyến.

Cử nhân: tốt nghiệp một trong các 
ngành sau:
- Công nghệ Giáo dục;
- Các ngành liên quan tới lý luận, 
phương pháp và công nghệ dạy 
học.

Ứng dụng công nghệ 
thông tin  cơ bản theo 
Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Ngoại ngữ bậc 2 (A2) 
theo Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chứng chỉ Nghiệp 
vụ sư phạm

Ưu tiên các ứng viên đã tốt 
nghiệp tại các trường sư phạm, 
giáo dục.

trực tuyến

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Tổng cộng:  22 chỉ tiêu
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