
Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên ngành đào 

tạo (hoặc nhóm 

ngành)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

I

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư và Hỗ trợ 

khởi nghiệp trực 

thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

1

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư và 

Hỗ trợ khởi 

nghiệp trực 

thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu

tư tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo: Tổng hợp báo cáo các khó

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn

ngân sách nhà nước để đề xuất Ban chỉ đạo xử lý; giúp lãnh

đạo đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực

hiện.

- Đề xuất các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư mới (các dự

án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư theo

hình thức đối tác công tư PPP, …)

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh B B1

Mã số

Bộ phận, đơn 

vị dự kiến bố 

trí công tác

Mô tả cụ thể vị trí việc làm cần tuyển dụng
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SKHĐT ngày      /     /2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Yêu cầu về trình độ của vị trí cần 

tuyển dụng

Ghi 

chú

 Tuyển 

dụng   

người 

DTTS

Tin 

học

Chuyên môn

Hạng 

chức danh

Số lượng chỉ tiêu cần 

tuyển

Ngoại 

ngữ

STT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên chức 

danh
Tổng số

UBND TỈNH KON TUM 
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