
Phụ lục II 

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Tờ trình số 3294/TTr-BQL ngày  09 tháng 11 năm 2021 của  

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng) 

 

Số

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển dụng 

Ghi 

chú 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO (08 vị trí) 

1. Phòng 

Ươm tạo, 

đào tạo và 

môi 

trường 

01 Hỗ trợ, 

nghiên cứu 

và phát 

triển Công 

nghệ cao 

Chuyên 

viên 

01.003 - Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về pháp 

luật, chính sách ưu đãi, tham vấn ý kiến 

các chuyên gia về chính sách có liên 

quan. 

- Tìm kiếm cơ sở nghiên cứu phục vụ 

hoạt động nghiên cứu. 

- Hỗ trợ hoạt động tư vấn chuyển giao 

công nghệ. 

- Tiếp nhận các dự án nghiên cứu công 

nghệ/sản phẩm ứng dụng. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Luật; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

2. Phòng 

Ươm tạo, 

đào tạo và 

môi 

trường 

01 Hỗ trợ, 

nghiên cứu 

và phát 

triển Công 

nghệ cao 

Chuyên 

viên 

01.003 - Tìm kiếm, thiết lập quan hệ đối tác 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và mạng lưới 

cung cấp dịch vụ. 

- Xây dựng Kế hoạch, thỏa thuận hợp 

đồng hợp tác với các đối tác.  

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Quản lý dự án, Quản lý 

công nghiệp; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 
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2 
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- Tiếp xúc, làm việc với các đối tác 

nước ngoài. 

- Thực hiện hoạt động quảng bá, xây 

dựng hình ảnh của Trung tâm. 

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chiến lược 

marketing cho doanh nghiệp. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

3. Phòng 

Ươm tạo, 

đào tạo và 

môi 

trường 

01 Hỗ trợ, 

nghiên cứu 

và phát 

triển Công 

nghệ cao  

Chuyên 

viên 

01.003 - Triển khai các hoạt động nghiên cứu 

và phát triển công nghệ cao. 

- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm 

nghiên cứu. 

- Quản lý, vận hành các phòng thí 

nghiệm tại Khu CNC. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Công nghệ sinh học; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

4. Phòng 

Quản lý, 

khai thác 

công trình 

01 Quản lý, 

vận hành 

tòa nhà 

Chuyên 

viên 

01.003 - Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống 

điện kỹ thuật chung của Trụ sở bao 

gồm: hệ thống chiếu sáng tự động, hệ 

thống điện nhẹ, hệ thống máy phát 

điện, hệ thống điều hòa không khí trung 

tâm, hệ thống PCCC, hệ thống bơm 

nước sinh hoạt, hệ thống bơm nước 

tưới cây, thực hiện bảo trì bảo dưỡng và 

thi công trong phạm vi tòa nhà. 

- Thực hiện công tác quản lý và hướng 

dẫn nhân viên trong Tổ vận hành tòa 

nhà; đảm bảo phối hợp và kết nối có 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

kỹ thuật điện tự động; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam; 
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hiệu quả các bộ phận kỹ thuật trong tòa 

nhà. 

- Thực hiện công tác báo cáo quản lý, 

dự thảo hoạt động hằng tháng, hằng 

quý và năm đảm bảo thời gian và chất 

lượng. 

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo Tòa nhà 

luôn hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu an 

toàn và các dịch vụ chung khác của tòa 

nhà. 

- Giám sát, đôn đốc toàn bộ các cá nhân 

và nhà thầu thực hiện công tác bảo 

dưỡng, bảo trì, bảo hành kịp thời và 

đúng quy định. 

-Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng, 

thiết bị theo định kỳ. 

5. Phòng 

Quản lý, 

khai thác 

công trình 

02 Quản lý, 

vận hành 

tòa nhà 

Cán sự 01.004 - Vận hành tòa nhà, bảo trì, bảo dưỡng 

toàn bộ hệ thống kỹ thuật, bao gồm: Hệ 

thống điện tòa nhà, hệ thống nước, hạ 

tầng kỹ thuật xây dựng tòa nhà, các hệ 

thống phụ trợ…. 

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo 

dưỡng, thiết bị theo định kỳ. 

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo Tòa nhà 

luôn hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu an 

toàn và các dịch vụ chung khác của tòa 

nhà. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp cao đẳng 

ngành Kỹ thuật điện hoặc 

kỹ thuật điện - điện tử; 
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6. Phòng 

Quản lý, 

khai thác 

công trình 

02 Quản lý, 

vận hành 

tòa nhà 

Chuyên 

viên 

01.003 - Ghi chép và đăng ký khách ra vào tòa 

nhà. Hướng dẫn khách trong nước và 

khách nước ngoài đến các văn phòng 

của tòa nhà. Nhận và giao các thư từ 

bưu phẩm. Phục vụ tại hội nghị, hội 

thảo, tổ chức sự kiện. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Kinh tế; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ (05 vị trí) 

7. Phòng 

Quản lý, 

khai thác 

công trình 

01 Duy tu, 

bảo dưỡng 

hạ tầng 

Chuyên 

viên 

01.003 - Thực hiện theo dõi, chỉ đạo công tác 

bảo vệ, ANTT, PCCC, vệ sinh môi 

trường; quản lý duy tu cơ sở hạ tầng 

Khu CNC. 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Xây dựng; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

8 Phòng 

Tổng hợp 

01 Quản lý kế 

hoạch 

Chuyên 

viên 

01.003 - Thực hiện công tác XD kế hoạch hoạt 

động của Trung tâm, theo dõi vốn dự 

án, quản lý hồ sơ thiết kế và dự toán, 

Công tác đấu thầu, lập các thủ tục mời 

thầu, chọn thầu, dự thảo và theo dõi 

hợp đồng, chuẩn bị đầu tư, công tác cho 

thuê lại đất và sử dụng hạ tầng. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Kỹ thuật; 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

9. Phòng 

Tổng hợp 

01 Tổ chức, 

hành chính 

Chuyên 

viên 

01.003 - Phối hợp thực hiện các công tác tổ 

chức hội nghị, sơ kết; Thực hiện các 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Hành chính; 
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thủ tục liên quan đến chính sách của 

VC và NLĐ về công tác BHXH, 

BHYT, BHTN. 

- Thống kê, báo cáo đột xuất, định kỳ 

về công tác quản lý, sử dụng tổ chức 

VC và NLĐ của Trung tâm. 

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về 

công tác tổ chức CB tại Trung tâm; 

Thực hiện về công tác quản lý, sử dụng 

VC và NLĐ (tuyển dụng, sử dụng nâng 

ngạch, chuyển ngạch VC; điều động, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt 

phái, từ chức, miễn nhiệm, đánh giá, 

phân loại; chế độ, chính sách, nâng 

lương thường xuyên, nâng lương trước 

thời hạn (nếu có)...). 

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác 

thi đua khen thưởng các phòng nghiệp 

vụ chuyên môn, Theo dõi, tham mưu 

triển khai các Chỉ thị, NQ của TW, 

Thành ủy, UBND thành phố có liên 

quan đến công tác CCHC và theo dõi, 

đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

10. Phòng 

Tổng hợp 

01 Văn Thư, 

lưu trữ 

Văn thư 

viên 

02.007 - Vận hành hệ thống quản lý tài liệu 

điện tử của Trung tâm; 

-  Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài 

liệu theo quy định của công tác văn thư; 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Văn thư lưu trữ hoặc ĐH 

chuyên ngành khác có 

chứng chỉ bổ sung nghiệp 
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tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài 

liệu, số liệu theo yêu cầu của nghiệp vụ 

công tác văn thư; 

- Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác 

văn thư cơ quan. 

- Lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp kho và các trang thiết bị lưu trữ. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

vụ văn thư lưu trữ; 

 

11. Phòng 

Tổng hợp 

01 Kế toán Kế toán 

viên 

06.031 - Kế toán nguồn kinh phí XDCB, theo 

dõi thanh quyết toán công trình. Kế 

toán chi thường xuyên, theo dõi nguồn 

kinh phí quản lý dự án tại kho bạc, theo 

dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ. 

- Phối hợp với BCH công đoàn giải 

quyết các chế độ cho CBCNV. 

- Thực hiện các công việc khác do 

Trưởng phòng giao. 

- Tốt nghiệp đại học ngành 

Tài chính, Kế toán, Kiểm 

toán; 

- Có chứng chỉ tin học với 

trình độ đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ 

thông tin hoặc chứng chỉ tin 

học ứng dụng tương đương 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ 

với trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 
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24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

 

 


