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Quảng Ninh, ngày        tháng  01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông; 

- Đại học Hạ Long. 

 
 

Lời đầu tiên, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh xin gửi tới quý 

đơn vị lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị trong 

thời gian qua. 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh với 

Đại học Quốc gia Hà Nội; Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Quảng Ninh với Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông; Thỏa 

thuận hợp tác giữa Đại Học Hạ Long với các cơ quan, doanh nghiệp. 

Theo đó, trong năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 

có nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông, do vậy Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề 

nghị các Trường quan tâm phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển 

dụng viên chức tới các sinh viên cuối khóa nắm biết thông tin để đăng ký tuyển 

dụng, cụ thể yêu cầu và vị trí như sau: 

1. Vị trí việc làm tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 

01 vị trí: Quản trị, vận hành Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng. 

2. Vị trí việc làm tuyển dụng viên chức thông thường 

01 vị trí: Quản trị, vận hành Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng. 

02 vị trí: Quản trị, vận hành Hệ thống thông tin dùng chung. 

01 vị trí: Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật. 

01 vị trí: Kế toán Dự án. 

3. Tổng thu nhập 01 người/tháng: từ 12-14 triệu (chưa bao gồm các 

khoản chia lại từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị). 
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(Có yêu cầu về vị trí việc làm, yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu 

về trình độ tin học, ngoại ngữ theo biểu đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các trường quan tâm, 

thông tin tới các sinh viên cuối khóa nắm biết thông tin để đăng ký tuyển dụng 

vào các vị trí phù hợp. 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông sẽ nằm trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của tỉnh Quảng 

Ninh. Khi Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định thời gian nhận hồ sơ 

tuyển dụng viên chức, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đăng tải công khai thông 

tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở tại địa chỉ: 

https://www.quangninh.gov.vn/So/sothongtinTT/Trang/default.aspx. 

Thông tin liên lạc, trao đổi:  

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và 

Truyền thông, SĐT: 0936.488.678, email: nguyenthithanhhang@quangninh.gov.vn. 

- Đ/c Trần Bích Vân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, SĐT: 0914822666, 

email: tranbichvan.sttvtt@quangninh.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trân trọng sự phối hợp và 

hỗ trợ của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT (t/hiện); 

- Lưu TT, VT. 
    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hân 

 

https://www.quangninh.gov.vn/So/sothongtinTT/Trang/default.aspx
mailto:nguyenthithanhhang@quangninh.gov.vn
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NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-TT ngày        /01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh) 

 

 

TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

1 Vị trí việc làm tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 
    

1.1 

Quản trị, 

vận hành 

Trung tâm 

kiểm soát 

an toàn 

thông tin 

mạng 

1 

- 01 người: 

- Trực tiếp xử lý các sự cố an ninh, điều tra chuyên sâu, và 

đưa ra các điều lệnh ngăn chặn các sự cố; Kiêm Quản lý hệ 

thống an toàn thông tin mạng (SOC Manager), thực hiện 

việc tiếp nhận các thông tin báo cáo, phân tích từ các 

SME/Hunter. Người có trách nhiệm điều tiết, xử lý mức cao 

nhất, báo cáo khi có sự cố xảy ra với hệ thống; 

- 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; Nghiên cứu, nắm bắt các kỹ thuật xâm nhập và các 

biện pháp phòng, chống tấn công của các hacker (tin tặc) 

hiệu quả; nhận dạng và sửa chữa các lỗ hổng trên hệ thông 

mạng; Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn 

bảo mật. Tiếp nhận, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn 

vị triển khai phần mềm ứng dụng, xây dựng quy chế nội bộ 

và thực hiện việc đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống 

Bằng Đại học 

loại giỏi hoặc 

có Bằng  Thạc 

sỹ + Đại học 

loại khá cùng 

chuyên ngành: 

An toàn thông 

tin 

Bậc 2 (A2) 

theo Thông tư 

số 01/2014/TT-

BGDĐT hoặc 

quy đổi tương 

đương 

Đại học 
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TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

thông tin theo quy định của Nhà nước. Kịp thời phát hiện 

và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có các dấu hiệu, hành vi vi phạm an toàn, an 

ninh thông tin. 

2 VTVL tuyển dụng viên chức thông thường 
    

2.1 

Quản trị, 

vận hành 

Trung tâm 

kiểm soát 

an toàn 

thông tin 

mạng 

1 

01 người: 

- Thực hiện theo dõi, giám sát và cảnh báo từ hệ thống theo 

ca. Khi có cảnh báo từ hệ thống, sẽ phân tích, đánh giá và 

chuyển tới cán bộ phụ trách phản hồi sự cố (Incident 

Responder) hoặc SME/Hunter. 

- 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; Nghiên cứu, nắm bắt các kỹ thuật xâm nhập và các 

biện pháp phòng, chống tấn công của các hacker (tin tặc) 

hiệu quả; nhận dạng và sửa chữa các lỗ hổng trên hệ thông 

mạng; Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn 

bảo mật. Tiếp nhận, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn 

vị triển khai phần mềm ứng dụng, xây dựng quy chế nội bộ 

và thực hiện việc đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống 

Đại học chuyên 

ngành: An toàn 

thông tin 

Tiếng Anh, bậc 

2 (A2) theo 

quy định tại 

Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT hoặc 

quy đổi tương 

đương 

Đại học 
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TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

thông tin theo quy định của Nhà nước. Kịp thời phát hiện 

và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có các dấu hiệu, hành vi vi phạm an toàn, an 

ninh thông tin. 

2.2 

Vị trí Quản 

trị, vận 

hành Hệ 

thống thông 

tin dùng 

chung 

2 

02 người: 

- Trực tiếp thực hiện quản trị, vận hành các hệ thống phần 

mềm dùng chung của tỉnh; tham gia duy trì, bảo hành, bảo 

dưỡng các mạng thông tin, mạng máy tính của đơn vị, 

ngành theo nhiệm vụ được giao. Giải quyết các sự cố về 

mạng khi có yêu cầu. 

- 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; tham gia biên 

Đại học trở lên 

một trong các 

chuyên ngành: 

Kỹ thuật phần 

mềm; CNTT; 

Hệ thống thông 

tin; An toàn 

thông tin. 

Tiếng Anh, bậc 

2 (A2) theo 

quy định tại 

Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT hoặc 

quy đổi tương 

đương 

Đại học 
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TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

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; bảo trì và xử lý các vấn đề thuộc hệ thống 

phần mềm; 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. 

2.3 

Vị trí Quản 

trị, vận 

hành hạ 

tầng kỹ 

thuật 

1 

01 người: 

- Tham gia quản lý dịch vụ vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy 

trì, quản trị, trực tiếp cấu hình, giám sát các hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và tất cả các cấu hình khác theo nhiệm vụ 

được giao; tham gia xét duyệt các đề án, dự án về hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật khi được giao; trực tiếp tham gia duy trì, 

bảo hành, bảo dưỡng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đơn 

vị, ngành theo nhiệm vụ được giao. Giải quyết các sự cố về 

mạng khi có yêu cầu; 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 hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật; 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 

Đại học trở lên 

một trong các 

chuyên ngành: 

Hệ thống điện; 

Điện tử; ĐT-

VT; CNTT; 

Công nghệ điện 

tử truyền thông. 

Tiếng Anh, bậc 

2 (A2) theo 

quy định tại 

Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT hoặc 

quy đổi tương 

đương 

Đại học 
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TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

triển khai ứng dụng CNTT trong thực tiễn. 

- Trực tiếp vận hành lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống 

điện: máy phát, trạm biến áp, cắt lọc sét, truyền tải điện, 

chiếu sáng, tủ điện, tủ thiết bị, hệ thống phân phối điện, hệ 

thống điều hòa, điều hòa chính xác, hệ thống camera giám 

sát, hệ thống giám sát tập trung, hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống điều khiển tập trung, hệ thống sàn, hệ thống 

phân phối cáp, hệ thống kiểm soát vào/ra. Theo dõi, sử 

dụng thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmasat BGAN phục vụ 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

2.4 
Kế toán 

 dự án 
1 

- 01 người: Thực hiện xây dựng dự toán nội bộ về số 

lượng, đơn gía, thành tiền và các khoản phí khác liên quan 

đến từng hạng mục công trình; rà soát và phân tích song 

song với hợp đồng kinh tế đã ký kết nhằm để đối chiếu chi 

phí và báo cáo lợi nhuận của hợp đồng; tham gia thương 

thảo với nhà cung cấp và thầu phụ cùng với hội đồng xét 

thầu của các dự án; kiểm soát việc tạm ứng, thanh quyết 

toán với thầu; kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng 

chi phí mua vật tư công trình căn cứ theo bản dự toán nội 

bộ đã duyệt; tham mưu trình duyệt các hoàn ứng của cán bộ 

Đại học trở lên 

một trong các 

chuyên ngành: 

Tài chính, Kế 

toán, Kiểm toán 

Tiếng Anh, bậc 

2 (A2) theo 

quy định tại 

Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT hoặc 

quy đổi tương 

đương 

Có chứng chỉ 

theo Thông 

tư  

03/2014/TT-

BTTTT ngày 

11/3/2014 

của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

hoặc chứng 
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TT 

Tên vị trí 

dự tuyển 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức 

Ghi 

chú SL Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu về 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

công nhân viên; theo dõi lương nhân công sau khi có đầy 

đủ chữ ký của các Trưởng phòng liên quan, đính kèm các 

chứng từ; theo dõi số liệu, đối chiếu sổ sách vật tư thừa, 

mang về nhập kho; tổng hợp, lưu trữ bản sao các hồ sơ liên 

quan đến công trình, bản gốc chuyển cho Kế toán tổng hợp 

lưu giữ; theo dõi chế độ bảo hành, bảo trì các nhiệm vụ 

chưa hết hạn. Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc 

việc thu hồi công nợ, đối với các công trình, thường xuyên 

báo cáo tiến độ và kết quả cho Cán bộ phụ trách. Theo dõi, 

đối chiếu, thanh toán nợ phải trả, lên kế hoạch thanh toán 

cho các thầu phụ, nhà cung cấp theo tiến độ thi công, hợp 

đồng; Tập hợp và lập bảng báo cáo gía thành, lãi lỗ các 

công trình khi thanh quyết toán. Theo dõi và lập các báo 

cáo hàng tháng như: Bảng tổng hợp công nợ phải thu – phải 

trả cho các đối tác thuộc dự án; bảng tổng hợp tạm ứng 

công nợ nội bộ các công trình; bảng tổng hợp chi phí dở 

dang các công trình; bảng tổng hợp chi phí của dự án, 

nhiệm vụ so với dự toán nội bộ và các dự toán phát sinh 

nhằm thấy được hiệu qủa kinh doanh của các dự án, dịch 

vụ, nhiệm vụ. 

chỉ tương 

đương trở lên 
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