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Phụ lục 2 

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN 
 

I. Yêu cầu chung đối với các vị trí việc làm (VTVL)  

1. Về trình độ ngoại ngữ (áp dụng cho các vị trí): Xác định theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: Có văn 
bằng, chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 2. 

2. Về trình độ tin học (chỉ áp dụng cho vị trí Biên tập viên): Xác định theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, cụ thể: Có văn 
bằng, chứng chỉ bảo đảm trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên hoặc chứng chỉ tin học ứng 
dụng tương đương. 

II. Yêu cầu riêng đối với từng vị trí việc làm 

TT Mã 
VTVL 

Tên VTVL Ngạch viên 
chức 

Mô tả công việc của 
VTLV 

Số 
lượng 

Yêu cầu điều kiện về 
chuyên môn nghiệp 

vụ của VTVL 

Yêu cầu điều kiện 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2.2 Công nghệ 
phần mềm 

Kỹ sư hạng III Thiết kế cơ sở dữ 
liệu. Thiết kế, triển 
khai, quản trị, bảo trì 
hệ thống phần mềm. 

02 Tốt nghiệp đại học trở 
lên một trong các 
ngành: Máy tính, Công 
nghệ thông tin 

Nắm được các quy 
định về lĩnh vực 
chuyên môn nghiệp vụ; 
có kỹ năng soạn thảo 
văn bản và thuyết 
trình; có năng lực làm 
việc độc lập và phối 

2 2.3 An toàn 
thông tin 

Kỹ sư hạng III Xây dựng kế hoạch, 
hướng dẫn, kiểm tra, 

02 Tốt nghiệp đại học trở 
lên một trong các 
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giám sát công tác 
bảo đảm an toàn 
thông tin mạng của 
Bộ GTVT 

ngành: Máy tính, Công 
nghệ thông tin, Điện tử 
viễn thông 

hợp làm việc theo 
nhóm. 

3 2.4 Kỹ thuật và 
quản trị 
mạng 

Kỹ sư hạng III Quản trị, vận hành 
hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật Công nghệ 
thông tin 

01 Tốt nghiệp đại học trở 
lên một trong các 
ngành: Công nghệ 
thông tin, Điện tử viễn 
thông 

4 2.6 Biên tập 
viên 

Biên tập viên 
hạng III 

Biên tập tin, bài, 
phóng sự…, đăng tải 
trên Cổng thông tin 
điện tử Bộ GTVT 

01 Tốt nghiệp đại học trở 
lên một trong các 
ngành: Xã hội và nhân 
văn, Báo chí và thông 
tin 

Nắm được các quy 
định về lĩnh vực 
chuyên môn nghiệp 
vụ; thành thạo về 
nghiệp vụ chuyên 
ngành; về xã hội học 
và vận dụng có hiệu 
quả vào việc biên tập; 
có năng lực làm việc 
độc lập và phối hợp 
làm việc theo nhóm. 

 


