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PHỤ LỤC 

Chuyên ngành đào tạo và mô tả công việc đối với các vị trí tuyển dụng 
(đính kèm Thông báo số    /TB-TTTT ngày    tháng   năm 2021 của Trung tâm 

Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ về xét tuyển viên chức năm 2021) 
 

STT 
Chuyên 
ngành 

Yêu cầu về kỹ năng 
Mô tả công việc 

Xử lý và phân tích thông tin 

1 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành kỹ 
thuật, thư 
viện, báo 
chí, khoa 
học xã hội 

Kỹ năng tổng hợp thông 
tin, kỹ năng viết  

- Xử lý, phân tích thông tin khoa học công 
nghệ phục vụ nghiên cứu sản xuất của cơ 
quan, doanh nghiệp; 
- Xây dựng các bản tin KH&CN phục vụ 
doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu; 

- Viết các bài tổng luận, tổng quan về 
KH&CN. 

Thống kê khoa học và công nghệ 

2 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành kinh 
tế, thống 
kê 

Kỹ năng phân tích dữ 
liệu 

- Triển khai thực hiện các chế độ báo cáo, 
các cuộc điều tra thống kê; 
- Thu thập, xử lý, cập nhật dữ liệu thống 
kê; 

- Quản trị cơ sở dữ liệu thống kê, xây 
dựng biểu mẫu thống kê; 

- Xử lý, phân tích các dữ liệu thống kê 
theo chuyên đề. 

Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ 

3 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành kỹ 
thuật 

Kỹ năng viết và trình 
bày vấn đề 

- Tư vấn, cung cấp thông tin cho các cá 
nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm công 
nghệ và thiết bị; 
- Khảo sát nhu cầu công nghệ của doanh 
nghiệp; 

- Kết nối chuyên gia tư vấn và các nhà 
cung ứng công nghệ cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu công nghệ và thiết bị; 
Hỗ trợ đàm phán, thương thảo hợp đồng 
chuyển giao công nghệ. 
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STT 
Chuyên 
ngành 

Yêu cầu về kỹ năng 
Mô tả công việc 

Xúc tiến chuyển giao công nghệ 

4 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành kỹ 
thuật, kinh 
tế 

Kỹ năng viết và trình 
bày vấn đề 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến nhằm 
thúc đẩy hoạt động chuyển giao công 
nghệ; 
- Tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu, hội 
thảo trình diễn công nghệ, chợ công nghệ 
và thiết bị. 

Truyền thông khoa học và công nghệ 

5 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành báo 
chí, truyền 
thông, 
kinh tế, kỹ 
thuật 

Kỹ năng viết và làm clip 

 - Viết tin/ bài truyền thông các hoạt động, 
sự kiện KH&CN; lược dịch các bài viết 
về công nghệ, thiết bị từ tạp chí nước 
ngoài sang tiếng Việt;  
- Cập nhật, theo dõi thông tin truyền 
thông đối với các hoạt động của Trung 
tâm; 

- Thực hiện livestream các hội thảo giới 
thiệu công nghệ. Cập nhật tin tức, quản trị 
các trang mạng xã hội của Trung tâm; 
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để 
tăng lượt truy cập các trang thông tin điện 
tử do Trung tâm quản lý; 
- Thực hiện clip giới thiệu về giải pháp, 
công nghệ, thiết bị, doanh nghiệp 

Quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm 

6 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên các 
ngành 
công nghệ 
thông tin 

Kỹ năng thiết kế web, kỹ 
năng phát triển web  

- Phân tích nội dung và thiết kế tối ưu hoá 
trải nghiệm và tương tác người dùng 
(UX/UI) 
- Thiết kế giao diện website, các sản phẩm 
nền tảng web; thiết kế ảnh trên website, 
fanpage,…theo nội dung được phân công. 

- Giám sát và phân tích số liệu thống kê 
truy cập các website  
- Phối hợp bộ phận nội dung để hoạch 
định các chiến dịch truyền thông, xây 
dựng liên kết và chiến lược triển khai từ 
khóa, giúp tăng thứ hạng website 
- Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ 
của đơn vị để xây dựng chiến lược và 
chiến dịch tiếp thị trên môi trường số 
- Đề xuất các cải tiến để tối ưu trang web 
giúp gia tăng lượng truy cập 

 


