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BIỂU CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-STTTT ngày 22/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
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1 

An toàn thông 

tin hạng III 

(Mã số 

V.11.05.11) 

04 

Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng các hệ thống đảm bảo an 

toàn cho các hệ thống thông tin của đơn vị, ngành theo 

nhiệm vụ được giao; giải quyết các sự cố về an toàn 

thông tin hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, 

CSDL khi có yêu cầu; Xây dựng và triển khai phương 

án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Kiểm tra, đánh 

giá mức độ chấp hành phương án đảm bảo an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt; Xây 

dựng quy trình thao tác chuẩn phản ứng, xử lý sự cố 

máy tính; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án về an toàn thông tin của cơ 

quan, đơn vị; Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an 

ninh mạng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền…. 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

ngành: Sư phạm tin học; Toán ứng dụng; Toán tin; Đảm bảo 

toán học cho máy tính và hệ thống tính toán; Điện tử và tin 

học; Công nghệ truyền thông; Khoa học máy tính; Mạng 

máy tính và tuyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Trí tuệ nhân tạo; Công 

nghệ thông tin; An toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông 

tin; Quản lý hệ thống thông tin; Điện tử - Viễn thông; Công 

nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật 

viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ 

thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở 

toán học cho tin học 
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Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ 

cập kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh; Các nhiệm vụ liên quan đến tư vấn, cung cấp các 

giải pháp chuyển đổi số, chương trình, dự án, công 

trình phục vụ nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, phát 

triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông 

tin; Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp chứng thực 

điện tử chuyên dùng, chứng thực chữ ký số, tích hợp 
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chữ ký số trong hoạt động chuyển đổi số của các cơ 

quan nhà nước; các tổ chức, công dân trên địa bàn 

tỉnh; Tham mưu triển khai các giải pháp về chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh; Bảo đảm hỗ trợ việc chuyển đổi 

số, ứng cứu miễn phí 24/7 các sự cố liên quan đến 

chuyển đổi số các cơ quan nhà nước; thực hiện các 

hoạt động dịch vụ CNTT, chuyển đổi số cho các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…. 

3 

Phóng viên 

hạng III 

(Mã số 

V.11.02.06) 

01 

Xây dựng đề cương, kế hoạch viết tin bài; Thực hiện 

khai thác đề tài, viết, chụp ảnh, ghi âm các loại tin, bài, 

phóng sự, điều tra; Quay video, dựng clip phản ánh 

các sự kiện thời sự, vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội 

phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trên Cổng TTGTĐT; 

Tổ chức làm việc với thông tin viên, giao dịch đặt viết 

tin, bài theo đề cương đã được duyệt… 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành báo chí. 

(Tổng số có 08 chỉ tiêu tuyển dụng)  

 


