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Bộ phận Vị trí việc làm tuyển dụng Mô tả công việc

Yêu cầu về
chuyên ngành

Phòng Hệ thống và Tích 
hợp dữ liệu

An toàn thông tin a) Trực tiếp tham gia duy trì, bảo
hành, bảo dưỡng các hệ thống bảo
mật cho các hệ thống thông tin của
đơn vị, ngành theo nhiệm vụ được
giao. Giải quyết các sự cố về bảo
mật hệ thống phần mềm, hệ thống
thông tin, CSDL khi có yêu cầu
b)  Trực  tiếp  xây  dựng  quy  trình
thao tác chuẩn phản ứng, xử lý sự
cố máy tính
c) Tham gia biên soạn các tài liệu
hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy
phạm; xây dựng các định mức kinh
tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết
kế  và  triển  khai  các  hệ  thống  an
toàn thông tin
d) Tham gia xây dựng các chương
trình,  các  dự  án  chiến  lược  phát
triển các hệ thống an toàn thông tin
trong ngành
đ)  Tham  gia  xây  dựng  mục  tiêu,
chương trình nghiên cứu khoa học,
chương trình đào tạo bồi dưỡng an
toàn thông tin, CNTT cho cán bộ,
công  chức,  viên  chức  của  ngành;

Có bằng tốt 
nghiệp đại học 
trở lên một 
trong các 
ngành: 
Khoa học máy 
tính;
Mạng máy tính
và truyền thông
dữ liệu;
Kỹ thuật phần 
mềm;
Hệ thống thông
tin;
Kỹ thuật máy 
tính;
Công nghệ kỹ 
thuật máy tính;
Công nghệ 
thông tin; 
An toàn thông 
tin;
Truyền thông 
và mạng máy 
tính;
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tham  gia  biên  soạn  tài  liệu,  giáo
trình đào tạo, tham gia giảng dạy an
toàn thông tin, CNTT cho cán bộ,
công chức, viên chức của ngành
e)  Chủ  trì  hoặc  tham  gia  đề  tài
nghiên  cứu  khoa  học  ứng  dụng
CNTT;  tổng  kết,  rút  kinh nghiệm
chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ
thuật và triển khai ứng dụng CNTT
trong thực tiễn
g) Tham gia hoạt  động tư vấn và
triển khai dịch vụ CNTT&TT
h) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ 
i)  Thực  hiện  các  nhiệm  vụ  khác
được lãnh đạo phân công

Điện tử máy 
tính;
Sư phạm Tin 
học;
Công nghệ 
truyền thông;
Tin học ứng 
dụng;
Tin học viễn 
thông ứng 
dụng;
Xử lý dữ liệu;
Lập trình máy 
tính;
Quản trị mạng 
máy tính;
Quản trị hệ 
thống.

Quản trị hệ thống a) Tham gia quản lý dịch vụ công
nghệ  thông  tin,  duy  trì,  quản  trị,
trực tiếp cấu hình, giám sát  mạng
máy tính bao gồm phần cứng máy
tính,  phần  mềm  hệ  thống,  phần
mềm ứng dụng và  tất  cả  các  cấu
hình khác theo nhiệm vụ được giao
b) Tham gia xét duyệt các đề án, dự
án về  mạng  thông tin,  mạng  máy
tính
c) Trực tiếp tham gia duy trì, bảo
hành,  bảo  dưỡng  các  mạng  thông
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tin,  mạng  máy  tính  của  đơn  vị,
ngành  theo  nhiệm  vụ  được  giao.
Giải quyết các sự cố về mạng khi
có yêu cầu
d) Tham gia biên soạn các tài liệu
hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quy
phạm, xây dựng các định mức kinh
tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết
kế các mạng thông tin, mạng máy
tính
đ)  Tham  gia  đào  tạo  bồi  dưỡng
CNTT cho cán bộ, công chức, viên
chức của ngành; chủ trì hoặc tham
gia biên soạn tài liệu, giáo trình đào
tạo, tham gia giảng dạy CNTT cho
cán bộ, công chức,  viên chức của
ngành
e)  Chủ  trì  hoặc  tham  gia  đề  tài
nghiên  cứu  khoa  học  ứng  dụng
CNTT; tham gia xây dựng các dự
án phát  triển công tác nghiên cứu
CNTT  của  ngành.  Tổng  kết,  rút
kinh  nghiệm chuyên  môn,  nghiệp
vụ, quản lý kỹ thuật và triển khai
ứng dụng CNTT trong thực tiễn
g)  Quản  lý,  vận  hành  hệ  thống
trung  tâm  tích  hợp  dữ  liệu  tỉnh;
Tham gia hoạt động tư vấn và triển
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khai dịch vụ CNTT&TT
h) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ 
i)  Thực  hiện  các  nhiệm  vụ  khác
được lãnh đạo phân công

Phòng Phát triển ứng 
dụng

Phát triển phần mềm a) Tham gia phân tích các yêu cầu 
trong các thiết kế của các hệ thống 
thông tin, CSDL, các hệ phần mềm 
ứng dụng và tiến hành lập trình 
theo ngôn ngữ phù hợp
b) Tham gia biên soạn các tài liệu 
hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quy 
phạm, xây dựng các định mức kinh 
tế-kỹ thuật về lập trình các hệ 
thống phần mềm;
c) Bảo trì và xử lý các vấn đề thuộc
hệ thống phần mềm
d) Tham gia tổng kết chuyên môn 
nghiệp vụ
đ) Tham gia nghiên cứu đề tài khoa
học cấp cơ sở, các sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật liên quan đến các hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin
e) Tham gia đào tạo về Công nghệ 
thông tin khi có yêu cầu.
g) Tham gia hoạt động tư vấn và 
triển khai dịch vụ CNTT&TT
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h) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ 
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác 
được lãnh đạo phân công
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