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                                          Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

TẠI VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN 
(Kèm theo Kế hoạch số 147/KH-VQHXD  ngày 31/5/2022 của  Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận)                        

STT 

Phòng có 

vị trí cần 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc  

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển 

Văn bằng theo vị trí cần 

tuyển 

Trình độ 
Chuyên ngành 

cần tuyển 

I Phương thức tiếp nhận 

01 

Phòng Tư 

vấn Quy 
hoạch – 

Kiến trúc 

01 
Thiết kế 
kiến trúc 

- Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, khu đô thị mới, 
các khu chức năng; 

- Viết thuyết minh và báo cáo, thuyết trình phản biện, nhiêm vụ, đồ án quy 
hoạch, đề án do cá nhân hoặc nhóm và các sản phẩm tư vấn do đơn vị thực 

hiện; 

- Tư vấn Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, các Khu chức năng; Tư vấn 
lập mô hình không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị, các Khu chức năng; 

Tư vấn nâng cấp đô thị, phát triển đô thị và công nhận đô thị; Tư vấn thiết 
kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

- Thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo Kinh tế Kỹ thuật các 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

Đại học  
Kiến trúc; Quy 
hoạch xây dựng 

II Phương thức xét tuyển 

01 

Phòng Tư 

vấn Quy 
hoạch – 

Kiến trúc 

02 
Thiết kế 
kiến trúc 

- Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, khu đô thị mới, 
các khu chức năng; 

- Viết thuyết minh và báo cáo, thuyết trình phản biện, nhiêm vụ, đồ án quy 
hoạch, đề án do cá nhân hoặc nhóm và các sản phẩm tư vấn do đơn vị thực 
hiện; 

- Tư vấn Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, các Khu chức năng; Tư vấn 
lập mô hình không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị, các Khu chức năng; 

Đại học  
Kiến trúc; Quy 
hoạch xây dựng 
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STT 

Phòng có 

vị trí cần 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc  

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển 

Văn bằng theo vị trí cần 

tuyển 

Trình độ 
Chuyên ngành 

cần tuyển 

Tư vấn nâng cấp đô thị, phát triển đô thị và công nhận đô thị; Tư vấn thiết 

kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

- Thực hiện công tác tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo Kinh tế Kỹ thuật các 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

02 

 
 

Phòng Tư 

vấn Thiết 
kế - Đo 

đạc 

01 
Thiết kế 

kỹ thuật – 
Dự toán 

- Tư vấn thiết kế, Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: cấp nước, 
thoát nước. 

- Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư), Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật. 

- Lập Thiết kế bản vẽ thi công các công trình Hạ tầng kỹ thuật, công trình 

dân dụng và công nghiệp (cấp thoát nước). 

- Lập dự toán các công trình Hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và công 
nghiệp. 

Đại học  
 

Cấp thoát nước 
 

01 

Thiết kế 

kỹ thuật – 
Dự toán 

- Tư vấn thiết kế, Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Chuẩn bị kỹ 

thuật (san nền) và đánh giá tác động môi trường. 

- Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư), Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, lập Thiết kế bản vẽ thi công các công trình Hạ tầng kỹ thuật, công 
trình dân dụng và công nghiệp (phần kết cấu). 

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán, thẩm tra chất lượng thiết kế hạ tầng 

kỹ thuật các đồ án quy hoạch xây dựng, dân dụng và công nghiệp. 

Đại học 

Xây dựng; công 

nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng 
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STT 

Phòng có 

vị trí cần 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc  

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển 

Văn bằng theo vị trí cần 

tuyển 

Trình độ 
Chuyên ngành 

cần tuyển 

02 
Khảo sát, 

đo đạc 

- Khảo sát hiện trạng, nghiên cứu thu thập tài liệu, số liệu viết thuyết minh 

nhiệm vụ, phương án khảo sát, cắm mốc. 

- Khảo sát, đo đạc địa hình ngoài thực địa. 

- Xử lý số liệu nội nghiệp. 

- Biên tập bản đồ địa hình. 

- In ấn, xuất hồ sơ khảo sát. 

- Giao mốc quy hoạch ra thực địa. 

Trung cấp 

trở lên 

 
Trắc địa – bản 

đồ 
 

03 

Phòng 
Hành 

chính – 
Tổng hợp 

01 
Kế toán – 

Kế hoạch 

- Tham mưu thảo luận dự toán ngân sách, chi thường xuyên với đơn vị, cân 
đối dự toán thu chi, lập dự toán thu chi thường xuyên hàng năm; 

- Theo dõi việc tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu, chi theo quy định, việc 
tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị; 

- Thực hiện việc lập chứng từ giải ngân thanh toán vốn, thực hiện giải ngân 

kế hoạch; quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; xử lý công nợ công 
trình; các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, BHXH, chế độ chính 

sách, vật tư tài sản chính xác, kịp thời. 

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính… 

Cao đẳng 

trở lên 
Kế toán 
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