Số: 127/TB-TTTTĐT
Thời gian ký: 14/06/2022 16:04:03 +07:00

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM TTĐT BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 127 /TB-TTTTĐT ngày 10 / 06 /2022 của Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre)
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1

Số
biên
chế
cần
tuyển
dụng

2

Vị trí
việc
làm
cần
tuyển
dụng

Phóng
viên

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng
Mô tả tóm tắt vị trí việc làm cần tuyển dụng

- Tham gia các sự kiện, hoạt động của Lãnh
đạo tỉnh để viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim
đăng trên các Cổng/Trang thông tin điện tử
theo sự phân công của Lãnh đạo; phối hợp tổ
chức lưu trữ tin, bài, ảnh, video theo quy định.
- Xây dựng, biên tập kịch bản các nội dung
thông tin được chọn lọc để phát trên Cổng
TTĐT của UBND tỉnh.
- Bảo quản trang thiết bị phục vụ tác nghiệp.
- Dịch tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng nước
ngoài.

Ghi chú
Trình
độ đào
tạo

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Đại học
trở lên

Chuyên ngành
báo chí. Trường
hợp có bằng tốt
nghiệp Đại học
khác
chuyên
ngành báo chí
thì phải qua lớp
bồi dưỡng về
nghiệp vụ báo
chí từ 08 tuần
trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)
trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT. Trường
hợp Người có bằng tốt nghiệp Đại
học chuyên ngành ngoại ngữ thì
phải thành thạo phương pháp biên
dịch, dịch thuật, các thuật ngữ, văn
phạm và văn phong của ngôn ngữ
chuyên ngành và ngoại ngữ thứ hai
này phải khác với ngoại ngữ
chuyên ngành

Có trình độ
đạt chuẩn kỹ
năng
sử
dụng công
nghệ thông
tin cơ bản
theo
quy
định
tại
Thông tư số
03/2014/TTBTTTT

Đại học
trở lên

Các ngành đúng
hoặc các ngành
gần đào tạo về
CNTT theo quy
định tại Thông
tư
số
45/2017/TT-

- Viết tin, bài bằng tiếng nước ngoài.
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2

Quản
trị
viên
hệ
thống

- Quản lý và duy trì mạng tin học của UBND
tỉnh; mạng LAN, mạng không dây kết nối
Internet phục vụ chỉ đạo điều hành của Văn
phòng UBND tỉnh
- Tham mưu xây dựng, thực hiện quản lý và
vận hành hệ thống hạ tầng phục vụ cho CSDL
điện tử của UBND tỉnh, các hệ thống thông tin
khác; xây dựng và phối hợp triển khai các giải

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)
trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT

Yêu
cầu
khác

pháp bảo mật nhằm đảm bảo hoạt động ổn
định, an toàn, an ninh thông tin cho các hệ
thống.
- Quản trị, vận hành các thiết bị phục vụ việc
sao lưu dự phòng; vận hành và thường xuyên
theo dõi các phần mềm giám sát, phần mềm
phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho
các hệ thống công nghệ thông tin, máy chủ,
máy trạm, thiết bị tường lửa, thiết bị tin học
văn phòng. Kịp thời báo cáo và đề xuất phương
án xử lý đối với các nguy cơ gây mất an toàn
thông tin cho các hệ thống và thiết bị.
- Quản lý tài nguyên của hệ thống cơ sở dữ liệu
điện tử của UBND tỉnh, các hệ thống thông tin
khác.
- Quản lý và phân quyền cho các tài khoản
người dùng mạng tại Văn phòng UBND tỉnh;
các tài khoản quản trị của hệ thống Cơ sở dữ
liệu điện tử của UBND tỉnh và các hệ thống
công nghệ thông tin khác.

BTTTT
ngày
29/02/2017.

