SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TPCT
TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 195/TB-TTCNTT&TT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức (đợt 2) làm việc tại
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ
Căn cứ Công văn số 1559/STTTT-VP ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Sở
Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức của
Trung tâm CNTT-TT;
Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-TTCNTT&TT ngày 20 tháng 8 năm 2018
của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ về việc tuyển bổ
sung viên chức đợt 2 năm 2018,
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ có nhu cầu
tuyển dụng 07 (bảy) viên chức làm việc tại các phòng Hành chính tổng hợp,
Ứng dụng Công nghệ thông tin, Hạ tầng Kỹ thuật, Đào tạo và Hỗ trợ quản lý dự
án, nhằm mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các hệ thống hạ tầng kỹ
thuật công nghệ thông tin, Trung tâm dữ liệu, hệ thống các phần mềm dùng
chung của thành phố đáp ứng mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử thành phố
theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt, phục vụ công tác
cải cách hành chính thành phố, cụ thể như sau:
1. Hình thức và vị trí tuyển dụng
- Xét tuyển theo quy định.
- Số lượng và vị trí việc làm:
a. 03 chuyên viên lập trình ứng dụng (phòng Ứng dụng CNTT).
b. 02 chuyên viên quản trị mạng (phòng Hạ tầng kỹ thuật CNTT)
c. 01 chuyên viên an toàn thông tin, bảo mật, lập trình hệ thống
(phòng Hạ tầng kỹ thuật).
d. 01 chuyên viên hỗ trợ, quản lý dự án (phòng Đào tạo và Hỗ trợ
quản lý dự án).
2. Điều kiện chung
Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc,
nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên
chức tại Trung tâm như sau:
- Cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư
trú;
- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và
chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
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- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự
tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
- Ưu tiên cho người có kinh nghiệm về lập trình Java, PHP, C#, CSDL; có
các chứng chỉ quốc tế CompTIA Security+, CEH, CISSP, CISM; quản trị, vận
hành, khai thác sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước;
có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt là cơ sở dữ
liệu, hạ tầng kỹ thuật, mạng máy tính; an toàn thông tin mạng; đào tạo và quản
lý dự án.
3. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện,
tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
Ngạch Chuyên viên (01.003):
- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Công nghệ thông tin (vị trí a,b,c); quản trị
kinh doanh, tài chính kế toán (vị trí d). Từ bậc Đại học trở lên trong và ngoài
nước.
- 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
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
(1) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ưu tiên đơn viết tay;
(2) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của
vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn
bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật
sang tiếng Việt;
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều
kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông
tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng
dẫn khám sức khỏe;
(5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2018 đến 10/10/2018.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
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Tại Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông Cần Thơ; số: 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Thới Bình,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Email: ctict@cantho.gov.vn. Điện thoại: 0292.3761.937
6. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:
Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 07 chỉ tiêu.
Hình thức: xét tuyển cạnh tranh.
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018 được đăng trên địa chỉ:
www.ctict.cantho.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT (b/c);
- Các ứng viên có nhu cầu;
- Phòng HC-TH;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Trung
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phố Cần Thơ
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Phan Văn Nam
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