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Mã đăng ký 

dự tuyển 

Hình thức 

tuyển dụng 
Nhu cầu tuyển dụng 

Chức 

danh 
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Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 

Biên chế 

2A 

Biên chế 

2B 

1. Văn phòng Viện 

VP-01 
 

 
01 01  

Chuyên 

viên 

Ban Kế 

hoạch, Khoa 

học 

- Quản lý trực tiếp các hoạt động của thư viện, 

xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ bạn đọc; 

- Tập hợp, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu và đưa 

lên trang Website của Viện các thông tin về thư 

viện và các cơ sở dữ liệu khác về các nhiệm vụ 

KHCN; 

- Tập hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo 

sơ kết, tổng kết hàng năm và các báo cáo khác 

khi có yêu cầu. 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

thông tin, thư viện; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm về 

lĩnh vực thông tin, thư viện. 

2. Trung tâm KHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ 

TTBB-01 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật  âm 

sinh - Trung 

tâm Khoa học 

lâm nghiệp 

vùng TT Bắc 

Bộ 

- Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm 

về nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lâm sinh;                                                   

- Nghiên cứu đặc điểm lâm học, kỹ thuật nhân 

giống gây trồng các loài cây lâm nghiệp; 

- Nghiên cứu sinh lý, sinh thái cá thể quần thể, 

thực vật rừng, các biện pháp phục hồi và bảo tồn 

các hệ sinh thái đặc thù. 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Lâm sinh;   

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có kinh nghiệm công tác thuộc 

lĩnh vực lâm sinh ít nhất 0  năm 

  



TTBB-02 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn  âm 

sản ngoài g  

-Trung tâm 

Khoa học 

lâm nghiệp 

vùng Trung 

tâm Bắc Bộ 

- Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm 

về nghiên cứu khoa học lĩnh vực lâm sản ngoài 

g ; 

- Xây dựng định hướng, chương trình kế hoạch 

ngắn hạn, dài hạn nghiên cứu chuyên sâu về các 

loài Tre trúc;                                        - Nghiên 

cứu đặc điểm lâm học, kỹ thuật nhân giống gây 

trồng các loài cây Tre trúc; 

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng, 

khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản 

ngoài g . 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy 

chuyên ngành Công nghệ sinh học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

TTBB-03 01   01 
Kế toán 

viên 

Ph ng Tổng 

hợp - Trung 

tâm Khoa 

học lâm 

nghiệp vùng 

Trung tâm 

Bắc Bộ 

- Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác tài 

chính, kế toán của đơn vị; 

- Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng 

ngày vào sổ kế toán và theo dõi chi tiết các 

khoản thu,chi hoạt động thường xuyên và không 

thường xuyên của đơn vị; 

- Viết phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, hóa 

đơn giá trị gia tăng, ấn chỉ thuế TNCN;  Kê khai 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế 

TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn, ấn chỉ quyết 

toán thuế; 

- Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, 

tính toán lương hàng tháng cho cán bộ; quản lý 

và lưu trữ chứng từ, tài liệu, sổ sách kế toán của 

đơn vị. 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy 

chuyên ngành Kế toán; 

 - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên 

(một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, 

Nga, Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

3. Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ 

BTB-01 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

 

Ph ng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

-  ập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ về nghiên 

cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ; 

- Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo về các đề tài, 

dự án; soạn thảo các hợp đồng liên doanh, xây dựng 

cơ bản… 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

 âm nghiệp, loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có thời gian công tác trong ngành 

lâm nghiệp ít nhất 03 năm và có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch khoa 

học từ 0  năm trở lên; 

- Giới tính: Nam, tuổi đời từ 25 đến 30 

tuổi. 



BTB-02 
 

01 
  

 

01 

 

Nghiên 

cứu viên 

Trạm thực 

nghiệm  âm 

nghiệp Đông 

Hà 

 

 

- Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình về 

Lâm nghiêp; 

- Điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng hàng 

năm. 

 

- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành 

 âm nghiệp; 

- Có trình độ ngoại ngữ B  trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có thời gian công tác và có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp 

từ 0  năm trở lên; 

- Giới tính: Nam, tuổi đời từ 25 đến 

30. 

BTB-03 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trạm thực 

nghiệm  âm 

nghiệp Đông 

Hà 

Thực hiện công tác kỹ thuật về sản xuất giống 

cây lâm nghiệm 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

 âm nghiệp, loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có thời gian công tác và kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sản 

xuất giống cây lâm nghiệp ít nhất 

03 năm trở lên; 

- Giới tính: Nữ, tuổi đời từ 25-35 

tuổi. 

BTB-04 01   01 

 

Nghiên 

cứu viên 

Trạm thực 

nghiệm  âm 

nghiệp Đông 

Hà 

- Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình về 

lâm nghiệp. 

- Điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng hàng 

năm 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành  âm học. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có thời gian công tác và kinh nghiệm 

trong lĩnh vực lâm nghiệp từ 02 năm 

trở lên; 

- Giới tính: Nam, tuổi đời 25-30 

tuổi. 

  



BTB-05 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trạm thực 

nghiệm  âm 

nghiệp Đông 

Hà 

- Thực hiện công tác kỹ thuật về sản xuất giống 

cây lâm nghiệm 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Công nghệ sinh học, 

loại trung bình khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có thời gian công tác và kinh 

nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật sản 

xuất giống cây lâm nghiệp từ 2 năm 

trở lên; 

- Giới tính: Nữ, tuổi đời 22-30 tuổi. 

4. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế lâm nghiệp 

KTLN-01 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Thể 

chế và Chính 

sách lâm 

nghiệp 

- Tham gia, thực hiện nghiên cứu cơ sở khoa học 

và thực tiễn trong xây dựng chính sách tài chính 

và kinh tế lâm nghiệp; 

- Tham gia, thực hiện nghiên cứu cơ sở lý luận 

và thực tiễn xây dựng cơ chế, chính sách cho các 

hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm và ngư 

nghiệp của các thành phần kinh tế. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trung tâm phân 

công 

- Tốt nghiệp Đại học  âm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Kinh tế, loại 

khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

5. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

NTB&TN-01 02  02  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật  âm 

sinh 

- Nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng, tài 

nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; chuyển 

giao TBKT, dịch vụ tư vấn KHKT 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành 

 âm nghiệp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

NTB&TN-02 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trung tâm 

lâm nghiệp 

Nhiệt Đới 

Nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh; xây dựng các mô 

hình thực nghiệm; chuyển giao TBKT, dịch vụ 

tư vấn KHKT 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành 

 âm nghiệp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

  



NTB&TN-03 02   02 
Nghiên 

cứu viên 

Trung tâm 

lâm nghiệp 

Nhiệt Đới 

Tổ chức sản xuất kinh doanh giống cây trồng 

lâm nghiệp 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy,  

chuyên ngành  âm nghiệp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

NTB&TN-04 01  01  Kế toán 

Trung tâm 

 âm nghiệp 

Nhiệt Đới 

Thực hiện nhiệm vụ tài chính kế toán; quyết 

toán thu chi sự nghiệp; theo dõi hoạt động sản 

xuất kinh doanh lâm nghiệp 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

Tài chính, Kế toán; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

NTB&TN-05 01   01 Kế toán 

Trung tâm 

 âm nghiệp 

Nhiệt Đới 

Thực hiện nhiệm vụ tài chính kế toán; quyết 

toán thu chi sự nghiệp; theo dõi hoạt động sản 

xuất kinh doanh lâm nghiệp 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

Tài chính, Kế toán; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

NTB&TN-06  01  01 Cán sự 

Trung tâm 

 âm nghiệp 

Nhiệt Đới 

Thực hiện công tác tổ chức, tiền lương; các 

nhiệm vụ hành chính, văn ph ng 

- Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên 

ngành kinh tế; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc   (A1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

  



6. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 

CNR-01  01 01  
Văn 

Thư 

Phòng Tổ 

chức, Hành 

chính - Viện 

Nghiên cứu 

Công nghiệp 

rừng 

- Văn thư lưu trữ; 

- Quản lý công văn đến, đi và trình ký; 

- Soạn thảo văn bản; 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.v.v… 

- Tốt nghiệp cao đẳng khoa tin học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc   (A1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có chứng chỉ lớp bồi dưỡng văn 

thư, lưu trữ; 

- Kinh nghiệm công tác lĩnh vực 

liên quan 02 năm trở lên. 

- Giới tính: Nữ, tuổi từ 30-35 

CNR-02 01   01 
Kế toán 

viên 

TT Chuyển 

giao công 

nghệ CNR - 

Viện Nghiên 

cứu Công 

nghiệp rừng, 

tại Đại Lải, 

Vĩnh Phúc 

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo 

đối tượng và nội dung công việc kế toán; 

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, 

các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra 

việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình 

thành tài sản; 

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, 

đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu và quyết 

định kinh tế, tài chính của đơn vị. 

- Báo cáo tài chính. 

- Tốt nghiệp Đại học ngành tài 

chính, kế toán; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

- Kinh nghiệm công tác từ 06 tháng 

trở lên trong lĩnh vực chế biến lâm 

sản. 

CNR-03 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

TT Chuyển 

giao công 

nghệ CNR – 

Viện NC 

Công nghiệp 

rừng  tại Đại 

Lải, Vĩnh 

Phúc 

- Tổ chức sản xuất sản phẩm thử nghiệm trong 

lĩnh vực chế biến lâm sản; 

- Thiết kế các sản phẩm nội, ngoại thất; 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng qua các khâu sản 

xuất sản phẩm. 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

Chế biến lâm sản; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Sử dụng thành thạo phần mềm 

thiết kế (AutoCad, Inventer,…) 

- Kinh nghiệm công tác trong lĩnh 

vực chế biến lâm sản từ 0  năm trở 

lên. 

  



CNR-04 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Cơ 

khí và Công 

trình Lâm 

nghiệp- Viện 

NC Công 

nghiệp rừng   

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu KHCN (xây 

dựng các đề cương dự toán, chuyên đề khoa học, 

đi hiện trường thí nghiệm, tính toán thiết kế 

máy…) 

- Thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ: 

+ Vẽ thiết kế và lập dự toán các công trình lâm 

nghiệp (vườn ươm công nghệ cao, công trình 

đường lâm nghiệp, nhà quản lý bảo vệ rừng,… 

+ Gia công cơ khí, lắp đặt xây dựng các hệ 

thống thiết bị công trình lâm nghiệp tại các hiện 

trường. 

+ Xây dựng tài liệu hướng kỹ thuật và hướng 

dẫn chuyển giao cho cơ sở sản xuất. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, định mức 

nghiên cứu cơ khí lâm nghiệp. 

- Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật 

máy và thiết bị nông lâm nghiệp 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Sử dụng thành thạo phần mềm 

thiết kế (AutoCad, Inventer,…) 

- Kinh nghiệm tối thiếu 3 năm thực 

hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế, 

xây lắp các công trình lâm nghiệp 

-Giới tính: Nam, tuổi từ 30 -35. 

 

7. Trung tâm KHLN Tây Bắc 

TTTB-01 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn kỹ 

thuật Lâm 

sinh 

Triển khai các công việc lập kế hoạch nghiên 

cứu  và triển khai nghiên cứu về lĩnh vực nông 

lâm kết hợp. Ứng dụng các tiến bộ khoa học về 

giống mới và kỹ thuật trồng thâm canh để  xây 

dựng và phát triển các mô hình nông lâm kết 

hợp trên đất dốc. Kỹ thuật gây trồng các loài cây 

nông, lâm nghiệp, cây lâm sản phụ. 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Nông lâm kết hợp; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Giới tính: Nam 

TTTB-02 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Trạm Chiềng 

Bôm 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng giống, rừng thí 

nghiệm, các biện pháp phục hồi hệ sinh thái 

rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái 

rừng; 

- Tác động và giải pháp ứng phó biến đổi khí 

hậu trong lâm nghiệp; 

- Tham gia nghiên cứu liên quan đến chi trả dịch 

vụ môi trường, tích trữ các bon… 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Quản lý tài nguyên 

thiên nhiên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Giới tính: Nữ 

  



TTTB-03 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn kỹ 

thuật Lâm 

sinh 

Triển khai các công việc lập kế hoạch nghiên 

cứu  và triển khai nghiên cứu về lĩnh bảo vệ thực 

vật. Phòng chống sâu bệnh hại cây rừng và cây 

con trong vườn ươm. Ứng dụng các tiến bộ khoa 

học phòng trừ sâu, bệnh hại rừng. 

- Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam chính quy, chuyên ngành 

bảo vệ thực vật; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Giới tính: Nam 

TTTB-04 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn 

Động vật 

rừng 

Có chuyên môn về động vật rừng  lập kế hoạch 

bảo tồn và phát triển một số loài động vật rừng 

quý hiếm, có giá trị vùng Tây Bắc. Thực hiện 

chuyền giao công nghệ về bảo tồn và phát triển 

một số loài động vật rừng. 

Đại học chính quy, chuyên ngành 

chăn nuôi;  

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

8. Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 

STMT-01 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Sinh 

lý Sinh thái 

rừng - Viện 

NCST&MT

R 

Nghiên cứu: cơ bản và ứng dụng về sinh lý thực 

vật rừng; sinh thái cá thể, quần thể và quần xã 

thực vật rừng; các giải pháp quản lý bền vững 

các hệ sinh thái rừng. 

Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Lâm học, loại khá trở 

lên;  

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

STMT-02 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Đất 

và Lập địa - 

Viện 

NCST&MT

R, Đức 

Thắng - Bắc 

Từ Liêm - 

- Nghiên cứu: phân loại, quy hoạch, quản lý và 

sử dụng bền vững đất lâm nghiệp; phòng chống 

thoái hóa, ô nhiễm và sa mạc hóa đất lâm 

nghiệp. 

 - Thành lập bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ lập 

địa, đánh giá tiềm năng đất lâm nghiệp. 

Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên, chuyên 

ngành Quản lý đất đai,  

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 



Hà Nội phù hợp với công việc tuyển dụng. 

STMT-03  01  01 
Kỹ thuật 

viên 

TTNC Thực 

nghiệm Môi 

trường, Cao 

Phong - Hòa 

Bình, Viện 

NCST&MT

R 

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu và triển 

khai ngoài hiện trường. 

- Tham gia thu thập số liệu quan trắc môi trường 

rừng. 

- Bảo vệ rừng và bảo vệ cơ quan. 

Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy, 

chuyên ngành Lâm sinh. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

 - Có chứng chỉ điều khiển phương 

tiện đường thủy. 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

phù hợp với công việc tuyển dụng. 

- Giới tính: Nam 

9. Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 

LSNG-01 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Trạm nghiên 

cứu thực 

nghiệm 

Hoành Bồ. 

Xã Đồng 

Lâm, huyện 

Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng 

Ninh 

- Chỉ đạo kỹ thuật trồng rừng, bảo vệ rừng; 

- Tham gia Nghiên cứu về kỹ thuật Lâm sinh. 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết 

minh hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo 

khoa học. 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, 

chuyên ngành Lâm học, loại khá trở 

lên. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu về 

lĩnh vực Lâm sản ngoài g . 

- Giới tính: Nam, tuổi đời không 

quá 30; 

LSNG-02 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật gây 

nuôi trồng 

- Nghiên cứu về kỹ thuật gây trồng cây lâm sản 

ngoài g ;  

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô 

và vi nhân giống, tham gia công tác chọn tạo 

giống. 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết 

- Tốt nghiệp Thạc sỹ, chuyên ngành 

Lâm học. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

nghiên cứu về lĩnh vực nuôi cấy mô 



minh hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo 

khoa học. 

các loài cây g  và Lâm sản ngoài g  

- Giới tính: Nữ, tuổi đời dưới 35 

LSNG-03 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Tài 

nguyên Lâm 

sản ngoài g  

- Nghiên cứu về kỹ thuật gây, nuôi trồng và khai 

thác động, thực vật rừng; 

- Tham gia nghiên cứu về kỹ thuật lâm sinh; 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết 

minh hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo 

khoa học. 

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy 

chuyên ngành Động vật, loại khá trở 

lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Giới tính: Nam, tuổi đời dưới 30 

LSNG-04 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Khai 

thác và công 

nghệ sau thu 

hoạch, Trung 

tâm, số 8 

Chương 

Dương Độ , 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

- Nghiên cứu  khai thác và công nghệ sau thu 

hoạch Lâm sản ngoài g  

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết 

minh hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo 

khoa học. 

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy 

chuyên ngành công nghệ sau thu 

hoạch, loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Giới tính: Nam, tuổi đời dưới 30 

10. Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

LS-01 

 

01 

 

  01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật Lâm 

sinh 

 Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích l y các 

bon của rừng trồng và rừng tự nhiên. 

 Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng 

rừng, gieo ươm cây giống; phân tích, xử lý số liệu; 

sơ chế, xử lý mẫu nghiên cứu vv..... 

 Chuyển giao, tư vấn đầu tư, thẩm định, thiết kế, 

thi công và giám sát công trình lâm sinh. 

 Xây dựng các tiêu chuẩn lâm sinh về rừng 

trồng. 

 Tập huấn, đào tạo khuyến nông, khuyến lâm. 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Chứng chỉ Bản đồ số mapinfo và 

GIS; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực kỹ 

thuật lâm sinh; 

- Giới tính: Nam 



LS-02 

 

01 

 

  01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật Lâm 

sinh 

 Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng 

rừng, gieo ươm cây giống; phân tích, xử lý số liệu; 

sơ chế, xử lý mẫu nghiên cứu vv..... 

 Chuyển giao, tư vấn đầu tư, thẩm định, thiết kế, 

thi công và giám sát công trình lâm sinh. 

 Xây dựng các tiêu chuẩn lâm sinh về rừng 

trồng. 

 Tập huấn, đào tạo khuyến nông, khuyến lâm. 

 Tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc 

tế. 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Chứng chỉ Bản đồ số mapinfo và 

GIS; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực kỹ 

thuật lâm sinh; 

- Giới tính: Nữ; 

LS-03 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Lâm 

học 

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất 

các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực Lâm 

nghiệp, xây dựng đề cương, dự toán cho các đề 

tài dự án, viết báo cáo, bài báo khoa học,... 

- Nghiên cứu cơ bản và cơ sở về các đối 

tượng rừng tự nhiên, rừng trồng ở Việt Nam 

để xây dựng các lý thuyết Lâm học nhiệt đới cho 

rừng tự nhiên và rừng trồng; 

- Nghiên cứu xây dựng các quy phạm, tiêu 

chuẩn, hướng dẫn, định mức kinh tế 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các 

giải pháp kỹ thuật, chính sách, để giải quyết các 

vấn đề quản lý, kinh doanh rừng tự nhiên;    

- Tham gia tư vấn, thi công và giám sát các công 

trình Lâm sinh; 

- Thực hiện công việc liên quan đến rừng tự 

nhiên ở các vùng sâu, vùng xa. 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/(Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực 

lâm sinh; 

- Có Chứng chỉ tư vấn giám sát các 

công trình lâm sinh; 

- Giới tính: Nam 

LS-04 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Lâm 

học 

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất 

các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực Lâm 

nghiệp, xây dựng đề cương, dự toán cho các đề 

tài dự án, viết báo cáo, bài báo khoa học,... 

- Nghiên cứu cơ bản và cơ sở về các đối 

tượng rừng tự nhiên, rừng trồng ở Việt Nam 

để xây dựng các lý thuyết Lâm học nhiệt đới cho 

rừng tự nhiên và rừng trồng; 

- Nghiên cứu xây dựng các quy phạm, tiêu 

chuẩn, hướng dẫn, định mức kinh tế; 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực 

lâm sinh; 



- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các 

giải pháp kỹ thuật, chính sách, để giải quyết các 

vấn đề quản lý, kinh doanh rừng tự nhiên;    

- Tham gia tư vấn, thi công và giám sát các công 

trình Lâm sinh; 

- Thực hiện công việc liên quan đến rừng tự 

nhiên ở các vùng sâu, vùng xa. 

- Có Chứng chỉ tư vấn giám sát các 

công trình lâm sinh; 

- Giới tính:  Nữ 

LS-05 01   01 
Nghiên 

cứu viên 
Bộ môn Lâm 

học 

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất 

các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực Lâm 

nghiệp, xây dựng đề cương, dự toán cho các đề 

tài dự án, viết báo cáo, bài báo khoa học,... 

Nghiên cứu cơ bản và cơ sở về các đối 

tượng rừng tự nhiên, rừng trồng ở Việt Nam 

để xây dựng các lý thuyết Lâm học nhiệt đới cho 

rừng tự nhiên và rừng trồng; 

- Nghiên cứu xây dựng các quy phạm, tiêu 

chuẩn, hướng dẫn, định mức kinh tế; 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các 

giải pháp kỹ thuật, chính sách, để giải quyết các 

vấn đề quản lý, kinh doanh rừng tự nhiên;    

- Tham gia tư vấn, thi công và giám sát các công 

trình Lâm sinh; 

- Thực hiện công việc liên quan đến rừng tự 

nhiên ở các vùng sâu, vùng xa. 

- Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học, 

loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực 

điều tra và quy hoạch rừng; 

- Chứng chỉ Bản đồ số mapinfo và 

GIS; 

- Giới tính: Nữ; 

LS-06 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn 

Nghiên cứu 

Điều tra và 

Quy hoạch 

rừng 

- Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong điều tra, 

kiểm kê, quy hoạch rừng, theo dõi diễn biến tài 

nguyên rừng; 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ 

chuyên ngành liên quan tới lâm nghiệp; 

- Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo, chuyên 

đề trong lĩnh vực điều tra, sản lượng rừng, kỹ 

thuật lâm sinh, sử dụng thành thạo các phần 

mềm: R, SPSS, Excel, Stagraphics… 

- Tư vấn, giám sát, thiết kế các công trình kỹ 

thuật lâm sinh, đào tạo, chuyển giao Khoa học 

kỹ thuật lâm nghiệp. 

- Tổng hợp tài liệu, kết quả nghiên cứu, bài báo 

quốc tế về lâm nghiệp. 

- Viết đề xuất nghiên cứu khoa học 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán đề tài, dự án. 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực 

điều tra và quy hoạch rừng; 

- Có chứng chỉ tư vấn giám sát các 

công trình lâm sinh; 

- Có chứng chỉ Ứng dụng viễn thám 

trong quản lý tài nguyên và môi 

trường và Chứng chỉ chuyên môn 

hóa tự chọn Điều tra quy hoạch; 



- Giới tính: Nam; 

LS-07 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn 

Nghiên cứu 

Điều tra và 

Quy hoạch 

rừng 

- Nghiên cứu và ứng dụng thống kê trong lâm 

nghiệp, mô hình hóa các quy luật tăng trưởng, 

sản lượng rừng, tính toán, lập các dạng biểu 

trong điều tra rừng, sản lượng rừng 

- Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo, chuyên 

đề trong lĩnh vực điều tra, sản lượng rừng, kỹ 

thuật lâm sinh, sử dụng thành thạo các phần 

mềm: R, SPSS, Excel, Stagraphics… 

- Tư vấn, giám sát, thiết kế các công trình kỹ 

thuật lâm sinh, đào tạo, chuyển giao Khoa học 

kỹ thuật lâm nghiệp. 

- Tổng hợp tài liệu, kết quả nghiên cứu, bài báo 

quốc tế về lâm nghiệp. 

- Viết đề xuất nghiên cứu khoa học về lĩnh vực 

điều tra quy hoạch rừng, quản lý rừng 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán đề tài, dự án. 

- Thạc sỹ Lâm nghiệp trở lên, 

chuyên ngành Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lĩnh vực 

điều tra và quy hoạch rừng; 

- Có chứng chỉ tư vấn giám sát các 

công trình lâm sinh; 

- Có chứng chỉ chuyên môn hóa tự 

chọn Điều tra quy hoạch; 

- Giới tính: Nam; 

LS-08 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn 

Nông lâm kết 

hợp 

- Đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khoa học 

công nghệ về nông lâm kết hợp. 

- Triển khai các nội dung công việc tại hiện 

trường nghiên cứu khoa học công nghệ 

- Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo các nhiệm 

vụ KHCN được giao; 

- Tổ chức tập huấn đào tạo chuyển giao kiến 

thức về nông lâm kết hợp. 

- Tư vấn, giám sát, thiết kế các công trình kỹ 

thuật lâm sinh, đào tạo, chuyển giao Khoa học 

kỹ thuật lâm nghiệp. 

 

- Đại học Lâm nghiệp, chuyên 

ngành Lâm sinh/Lâm học, loại khá 

trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Chứng chỉ Bản đồ mapinfo,GIS; 

- Có  trên 02 năm kinh nghiệm làm 

công tác nghiên cứu về lâm sinh; 

- Có chứng chỉ tư vấn giám sát các 

công trình lâm sinh; 

- Giới tính: Nam 

LS-09 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trạm Thực 

nghiệm lâm 

nghiệp Tân 

Lạc, Hòa 

Bình, 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

và Chuyển 

giao kỹ thuật 

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức  sản xuất cây, 

về vườn ươm, về quản lý bảo vệ rừng; 

- Cộng tác viên cho các đề tài, dự án, các hợp đồng 

dịch vụ khoa học kỹ thuật; 

- Thực hiện các công việc quản lý, điều hành của 

Trạm. 

- Thạc sỹ lâm nghiệp, chuyên ngành 

Lâm sinh/Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

- Có trên 03 năm kinh nghiệm công 

tác tại vị trí tuyển dụng; 



lâm sinh - Giới tính: Nữ; 

- Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại 

Tân Lạc, Hòa Bình.  

11. Trung tâm KHLN Đông Bắc Bộ 

ĐBB-01 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Kỹ 

thuật Lâm 

sinh - Trung 

tâm Khoa 

học Lâm 

nghiệp Đông 

Bắc Bộ 

- Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu 

ứng dụng tổng hợp về lâm sinh của vùng Đông Bắc 

Bộ 

 - Tham gia công tác bảo vệ rừng, PCCCR và các 

công việc khác của Trung tâm khi có yêu cầu của 

Ban lãnh đạo Trung tâm. 

 - Đi công tác tại các tỉnh xa Trung tâm trong thời 

gian dài theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. 

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy 

chuyên ngành lâm học. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

 - Có 02 năm kinh nghiệm công tác về 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

Lâm học. 

12. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 

CNSH-01 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

 

Trung tâm 

TN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng -Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

-  Thiết kế các thí nghiệm khảo nghiệm giống, 

xây dựng và quản lý rừng giống, vườn giống và 

ngân hàng hạt giống cây lâm nghiệp; 

- Nghiên cứu lai giống; nhân giống hom, chiết, 

ghép các đối tượng cây lâm nghiệp; 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ 

liệu; 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết 

minh hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo 

khoa học. 

 

- Tốt nghiệp Thạc sỹ Lâm nghiệp trở 

lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị 

trí tương đương; 

- Sử dụng thành thạo các phầm mềm 

như Cycdesign, ASREML, Data plus, 

Genstat. 

CNSH-02 02  02  
Nghiên 

cứu viên 

 

Trung tâm 

TN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng -Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

- Thiết kế các thí nghiệm khảo nghiệm giống, 

xây dựng và quản lý rừng giống, vườn giống và 

ngân hàng hạt giống cây lâm nghiệp; 

- Nghiên cứu lai giống; nhân giống hom, chiết, 

ghép các đối tượng cây lâm nghiệp; 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ 

liệu; 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Lâm học, 

loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở 

vị trí tương đương; 

  



CNSH-03 02   02 
Nghiên 

cứu viên 

TTTN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng - Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

- Thiết kế các thí nghiệm khảo nghiệm giống, 

xây dựng và quản lý rừng giống, vườn giống và 

ngân hàng hạt giống cây lâm nghiệp; 

- Nghiên cứu nhân giống hom, chiết, ghép các 

đối tượng cây lâm nghiệp; 

- Thu thập, xử lý số liệu và quản lý cơ sở dữ 

liệu; 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Lâm học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương 

đương; 

CNSH-04 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trung tâm 

TN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng -Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

- Nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp nuôi 

cấy mô cho các đối tượng cây lâm nghiệp; Nghiên 

cứu duy trì và phục tráng giống gốc các cây giống 

lâm nghiệp; 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống bằng 

nuôi cấy mô các đối tượng cây lâm nghiệp;  

- Sản xuất cây giống bằng công nghệ mô-hom cho 

các giống cây lâm nghiệp; 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết minh 

hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo khoa học. 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Lâm học, 

loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực nghiên cứu; 

CNSH-05 01  01  
Nghiên 

cứu viên 

Trung tâm 

TN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng -Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

- Nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp nuôi 

cấy mô cho các đối tượng cây lâm nghiệp; Nghiên 

cứu duy trì và phục tráng giống gốc các cây giống 

lâm nghiệp; 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống bằng 

nuôi cấy mô các đối tượng cây lâm nghiệp;  

- Sản xuất cây giống bằng công nghệ mô-hom cho 

các giống cây lâm nghiệp; 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết minh 

hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo khoa học. 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Công 

nghệ sinh học, loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực nghiên cứu; 

CNSH-06 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Trung tâm 

TN và 

chuyển giao 

giống cây 

rừng -Viện 

NC Giống và 

CNSH LN 

- Nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp nuôi 

cấy mô cho các đối tượng cây lâm nghiệp; Nghiên 

cứu duy trì và phục tráng giống gốc các cây giống 

lâm nghiệp; 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống bằng 

nuôi cấy mô các đối tượng cây lâm nghiệp;  

- Sản xuất cây giống bằng công nghệ mô-hom cho 

các giống cây lâm nghiệp; 

- Xây dựng các thuyết minh tổng thể, thuyết minh 

hàng năm các đề tài, dự án và các bài báo khoa học. 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy, chuyên ngành Công 

nghệ sinh học, loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực nghiên cứu; 

  



CNSH-07 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn sinh 

học phân tử -

Viện NC 

Giống và 

CNSH LN 

- Thực hiện các thí nghiệm về sử dụng chỉ thị 

phân tử trong nghiên cứu chọn giống và bảo tồn 

nguồn gen cây rừng; 

- Thực hiện các thí nghiệm về phân lập gen, tách 

d ng gen và xác định trình tự, chức năng gen 

cây rừng; 

- Thực hiện các thí nghiệm về chuyển gen, nuôi 

cấy mô tế bào. 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy 

chuyên ngành Công nghệ sinh học; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở 

vị trí tương đương; 

CNSH-08 01   01 
Kế toán 

viên 

 

TT Thực 

nghiệm và 

Chuyển giao 

Giống cây 

rừng - Viện 

NC Giống và 

CNSH Lâm 

nghiệp 

- Theo dõi và tính toán lương hàng tháng cho 

cán bộ, viên chức; 

- Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán; 

- Theo dõi thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch 

vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học, các đề mục 

của các đề tài, dự án; 

- Theo dõi tình hình tài sản, điện, xăng dầu. 

- Tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp hệ 

chính quy loại khá trở lên, chuyên 

ngành Kế toán; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

 - Có kinh nghiệm công tác tại các vị 

trí tương đương; 

13. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 

VNB-01 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Bộ môn Sinh 

thái và Môi 

trường rừng - 

Viện khoa 

học lâm 

nghiệp Nam 

bộ 

Phân các mẫu đất, nước, thực vật và môi trường. 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy; loại 

khá trở lên; chuyên ngành Hóa; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

VNB-02 01   01 
Kế toán 

viên 

Phòng Kế 

hoạch tài 

chính  - Viện 

khoa học lâm 

nghiệp Nam 

bộ 

Thành thạo nghiệp vụ kế toán hành chính sự 

nghiệp, biết hạch toán và sử dụng thành thạo 

phần mềm kế toán 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Tài chính, kế toán, kiểm toán, loại 

khá trở lên; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn. 

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên; 

- Giới tính: Nam; 



VNB-03 01   01 
Nghiên 

cứu viên 

Phòng Nghiên 

cứu giống và 

Công nghệ 

sinh học - TT 

Ứng dụng 

KHKT Lâm 

nghiệp Nam 

Bộ 

- Triển khai kỹ thuật nhân giống vô tính (Mô, Hom) 

các loại cây lâm nghiệp; 

- Phân loại các loài cây bằng kỹ thuật sinh học phân 

tử RAPD 

- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành 

trồng trọt; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

 - Có kinh nghiệm về chọn, nhân giống  

từ 2 năm trở lên; 

- Ưu tiên nữ giới; 

VNB-04 02   02 
Nghiên 

cứu viên 

Phòng Ứng 

dụng và 

Chuyển giao 

kỹ thuật lâm 

nghiệp - 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KHKT lâm 

nghiệp Nam 

bộ 

- Nghiên cứu và triển khai các mô hình trồng 

rừng thực nghiệm;  Thiết kế , thi công công trình 

cảnh quan đô thị. 

- Triển khai kỹ thuật nhân giống vô tính (Mô, 

Hom) các loại cây lâm nghiệp 

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở 

lên; chuyên ngành Công nghệ sinh 

học hoặc Lâm nghiệp đô thị; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; 

VNB-05 01   01 
Kế toán 

viên 

Trung tâm 

Ứng dụng 

Khoa học kỹ 

thuật Lâm 

nghiệp Nam 

bộ 

Thành thạo nghiệp vụ kế toán hành chính sự 

nghiệp, biết hạch toán và sử dụng thành thạo 

phần mềm kế toán 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

loại khá trở lên; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm. 

VNB-06 02   02 
Nghiên 

cứu viên 

Trạm Thực 

nghiệm Lâm 

nghiệp Ngọc 

Hiển - TT 

Nghiên cứu 

thực nghiệm 

Lâm nghiệp 

Tây Nam Bộ. 

Nghiên cứu và triển khai các mô hình thực 

nghiệm tại Trạm 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, 

chuyên ngành Lâm sinh hoặc Quản 

lý bảo vệ rừng, từ loại khá trở lên, 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 



- Giới tính: Nam. 

VNB-07 02   02 
Nghiên 

cứu viên 

Phòng NC 

KT lâm sinh- 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

thực nghiệm 

Lâm nghiệp 

Đông Nam 

Bộ. 

- Nghiên cứu và triển khai các đề tài về lĩnh vực lâm 

sinh, bảo vệ rừng và các mô hình trồng rừng thực 

nghiệm; 

- Thiết kế , thi công công trình cảnh quan đô thị. 

 

- Tốt nghiệp đại học chính quy, 

chuyên ngành Lâm sinh hoặc Cảnh 

quan đô thị, loại khá trở lên 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 

trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản; 

VNB-08 01   01 
Kế toán 

viên 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

thực nghiệm 

Lâm nghiệp 

Đông Nam 

Bộ. 

Thành thạo nghiệp vụ kế toán hành chính sự 

nghiệp, biết hạch toán và sử dụng thành thạo 

phần mềm kế toán 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành 

tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

loại khá trở lên; 

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung, Đức); 

- Có trình độ tin học Văn ph ng và sử 

dụng thành thạo phần mềm kế toán 

phục vụ công tác chuyên môn; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm. 

- Giới tính: Nam 

- Nhu cầu tuyển dụng: 64 người (17 biên chế 2A và 47 biên chế 2B);  

- Hình thức tuyển dụng:  

+ Thi tuyển 60 người 

+ Xét tuyển 04 người 

Ghi chú:  

- Biên chế 2A: Biên chế sự nghiệp khoa học hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 

- Biên chế 2B: Biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị sử dụng lao động tự lo lương. 

- Để có căn cứ xác nhận thời gian công tác, thí sinh phải phô tô hợp đồng lao động hoặc sổ bảo biểm xã hội hoặc có xác nhận của cơ 

quan công tác. 

                    GIÁM ĐỐC 

               GS.TS Võ Đại Hải 

(Đã ký) 


