
PHỤ LỤC I 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-CVMB ngày      tháng 3 năm 2022 của Cảng vụ hàng không miền Bắc) 

 

TT Vị trí việc làm 

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm 

I Phòng Giám sát An toàn hàng không 

1 
Giám sát An toàn 

hàng không 
03 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không; Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

II Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay 

1 
Quản lý cảng 

hàng không, sân bay 
02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quy 

hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

III Phòng Pháp chế - Thanh tra 

1 
Pháp chế - Thanh tra 

chuyên ngành hàng không 
03 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 



2 

 

 

TT Vị trí việc làm 

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm 

IV Phòng Tổ chức - Hành chính 

1 Văn thư - Lưu trữ 02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 Công nghệ thông tin 01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật máy tính; 

Khoa học máy tính. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

V Phòng Kế hoạch - Tài chính 

1 Kế hoạch - Đầu tư 01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng; Kinh tế đầu tư. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 Kế toán 02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính; Kế toán. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

VI Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi 

1 Giám sát An toàn  01 - Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không; Kỹ thuật Điều 
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TT Vị trí việc làm 

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm 

hàng không khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 
Quản lý cảng 

hàng không, sân bay 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quy 

hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

VII Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên 

1 
Giám sát An toàn  

hàng không 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không; Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 
Pháp chế - Thanh tra  

chuyên ngành hàng không 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

3 Quản lý cảng 02 - Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quy 
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TT Vị trí việc làm 

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm 

 hàng không, sân bay hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

VIII Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 

1 
Giám sát An toàn  

hàng không 
02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không; Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 
Pháp chế - Thanh tra  

chuyên ngành hàng không 
02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

3 
Quản lý cảng 

hàng không, sân bay 
02 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quy 

hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

IX Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân 
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TT Vị trí việc làm 

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm 

1 
Pháp chế - Thanh tra  

chuyên ngành hàng không 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 
Quản lý cảng 

hàng không, sân bay 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quy 

hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

X Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Vinh 

1 
Giám sát An toàn 

 hàng không 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không; Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 

2 
Pháp chế - Thanh tra  

chuyên ngành hàng không 
01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cử nhân Tiếng Anh trở lên hoặc sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên hoặc một trong các trình độ sau: chứng chỉ Quốc tế cấp độ 

B1 khung châu Âu; TOEIC 450; TOEFL (450 PBT/ITP, 133 CBT, 45 iBT); IELTS 4.5 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận. 
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