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Yêu cầu về trình độ chuyên môn 

 

 

Yêu cầu vê trình độ  

tin học, ngoại ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh và Triển lãm 

tỉnh Nam Định 

06 

TT01 02 

Chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III: 

Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó: 

+ 01 ngành/ chuyên ngành Việt Nam học; 

+ 01 ngành/ chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 

tương đương bậc 2 trở lên của khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học theo Thông tư 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin  

TT02 02 

Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III: Yêu cầu tốt 

nghiệp đạo học trở lên, ngành/ chuyên ngành Âm nhạc học hoặc 

Sư phạm âm nhạc. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 
tương đương bậc 2 trở lên của khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học theo Thông 
tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin  

TT03 01 

Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV: Yêu cầu tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/ chuyên ngành Âm nhạc học hoặc 

Sư phạm âm nhạc. 

 

TT04 

01 

Chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III: Yêu cầu tốt nghiệp 

đại họ trở lên, ngành/ chuyên ngành Tin học. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 

tương đương bậc 2 trở lên của khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 
của Bộ Thông tin truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin  

 

Phụ lục số 02 



2 

Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống tỉnh 

Nam Định 

01 NH01 01 
Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III: Yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên, ngành/ chuyên ngành Diễn viên Chèo. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 

tương đương bậc 2 trở lên của khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học theo Thông tư 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin  

3 Thư viện tỉnh 01 TV01 01 
Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng III: Yêu cầu tốt 

nghiệp đại học trở lên, ngành/ chuyên ngành Khoa học Thư viện 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 

tương đương bậc 2 trở lên của khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học theo Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 
của Bộ Thông tin truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin  
-  


