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01 

Quản trị 

mạng  

- Theo dõi hoạt động của các đường 

truyền kết nối đến hệ thống mạng 

của Bộ 

- Xử lý sự cố đường truyền 

- Theo dõi Router, Firewall, 

coreswitch, switch access 

- Quản trị các máy chủ hệ thống máy 

chủ AD, DNS; Quản trị máy chủ 

chạy các dịch vụ trên mạng (file 

server, FPT, VPN, Virus, Proxy, 

Backup,.) 

- Quản trị máy chủ cổng thông tin 

điện tử, máy chủ phục vụ thống kê 

- Quản trị hệ thống email của Bộ 

- Quản trị các máy chủ hosting của 

các cục vụ trong Bộ 

- Hỗ trợ kỹ thuật kết nối máy trạm 

của người sử dụng vào hệ thống 

mạng, cập nhật các bản vá lỗi của hệ 

điều hành và phần mềm ứng dụng 

- Cài đặt hệ điều hành và các phần 

mềm ứng dụng cho người sử dụng, 

cài đặt phần mềm diệt virus, cập nhật 

phiên bản mới và quét virus cho các 

- Nắm bắt và am hiểu các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; Văn bản quy 

phạp pháp luật về CNTT; các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, của Trung tâm 

cũng như các nội quy, quy chế làm 

việc của Trung tâm; 

- Hiểu biết và nắm vững được các sơ 

đồ về mạng và truyền thông, hệ thống 

đường truyền Internet. 

- Hiểu biết,nắm vững và cấu hình các 

thiết bị Tường lửa, định tuyến, chuyển 

mạch Layer 3 của Fortigate, Check 

Point, Cisco.  

- Nắm vững, cấu hình được các phiên 

bản hệ điều hành dành cho máy chủ 

và máy trạm, các hệ quản trị CSDL, 

Thư điện tử Exchange của Microsoft. 

- Có kỹ năng  xử lý tình huống; phối 

hợp trong công tác  

- Sử dụng thành thạo máy tính. Có kỹ 

năng soạn thảo văn bản và báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

- Có bằng đại học chuyên ngành 

về CNTT 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 

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. 
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máy trạm 

- Khắc phục sự cố các máy tính, đề 

xuất thiết bị cần thay thế 

- Hướng dẫn sử dụng cho người 

dùng đầu cuối các kiến thức về tin 

học cơ bản và kiến thức về an toàn 

an ninh thông tin  

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo. 

- Có kinh nghiệm quản trị mạng. 

02 An toàn, 

an ninh  

hệ thống   

- Theo dõi việc truy cập của các máy 

tính bên ngoài vào hệ thống mạng và 

các máy tính bên trong hệ thống 

mạng truy cập ra bên ngoài, phân 

tích các yếu tố làm mất an toàn an 

ninh hệ thống 

- Theo dõi việc truy cập của các máy 

tính bên ngoài vào hệ thống mạng và 

các máy tính bên trong hệ thống 

mạng truy cập ra bên ngoài, phân 

tích các yếu tố làm mất an toàn an 

ninh hệ thống 

- Cập nhật thường xuyên các bản vá 

lỗi hệ điều hành và các ứng dụng cho 

máy chủ, máy trạm 

- Triển khai hệ thống phòng chống 

Virus quản lý tập chung cho các máy 

chủ, máy trạm luôn luôn cập nhật 

các bản diệt Virus mới nhất 

- Tạo các quy tắc trên thiết bị tường 

lửa để ngăn chặn việc truy cập trái 

phép vào hệ thống mạng và phát hiện 

những cuộc tấn công mạng 

- Cài đặt và cấu hình hệ thống email 

tặng cường bảo mật chống ăn cắp 

mật khẩu, thông tin về email, phát 

tán virus, thư rác, thư giả mạo 

- Nắm bắt và am hiểu các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; Văn bản quy 

phạp pháp luật về CNTT; các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, của Trung tâm 

cũng như các nội quy, quy chế làm 

việc của Trung tâm; 

- Hiểu biết và nắm vững được các sơ 

đồ về mạng và truyền thông, hệ thống 

đường truyền Internet. 

- Hiểu biết về ngôn ngữ Lập trình, 

Kiến thức về cấu trúc Hệ điều hành 

Windows, nguyên lý hoạt động của 

các Mạng máy tính.   

- Hiểu biết,nắm vững các thiết bị 

Tường lửa, định tuyến, chuyển mạch 

Layer 3 của Fortigate, Check Point, 

Cisco.  

 - Có khả năng phối hợp, phân tích và 

xử lý tình huống khẩn cấp. 

- Sử dụng thành thạo máy tính. Có kỹ 

năng soạn thảo văn bản và báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo. 

- Có bằng đại học  chuyên ngành 

công nghệ thông tin. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 

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. 

- Có chứng chỉ về mạng: MCSA, 

CCNA..  
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- Sao lưu dữ liệu và bảo vệ dữ liệu 

sao lưu được an toàn và bảo mật 

không bị phát tán ra bên ngoài 

- Có kinh nghiệm quản lý vận hành 

các máy chủ CSDL SQL, Hosting, 

quản lý vận hành hệ thống email 

Exchange. 

 

03 

Phát 

triển 

phần 

mềm và 

xây 

dựng 

các 

CSDL 

chuyên 

ngành 

- Phát triển các phần mềm ứng dụng 

chuyên dùng cho từng chuyên ngành 

thống kê và dự báo nhằm tự động 

hoá các khâu xử lý, tính toán, phân 

tích số liệu. 

- Phát triển các phần mềm và CSDL 

chuyên dùng cho các chế độ báo cáo 

và điều tra 

- Phát triển các ứng dụng phần mềm 

về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 

3,4. 

- Phát triển các CSDL pháp luật, 

quản đề tài dự án 

- Xây dựng các hệ thống thông tin, 

ứng dụng phần mềm và các cơ sở dữ 

liệu theo nhiệm vụ hoặc theo yêu 

cầu. 

- Tư vấn, chuyển giao, kiểm tra, 

kiểm thử, giám sát các ứng dụng 

phần mềm, CSDL và hệ thống thông 

tin khác 

- Có khả năng tin học hóa các mô hình 

với các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể, có 

khả năng khảo sát, phân tích, thiết kế 

hệ thống trong việc xây dựng, phát 

triển một phần mềm và cơ sở dữ liệu 

lớn. 

- Có tư duy và kiến thức về cấu trúc 

dữ liệu và giải thuật (thuật toán).  

- Có khả năng cấu hình, quản trị và 

triển khai các ứng dụng trên nền tảng 

công nghệ SharePoint 

- Có khả năng xây dựng và phát triển 

các ứng dụng trên nền tảng công nghệ 

.NET 

- Có kinh nghiệm về hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu ( MS SQL, Ms Access…)   

 - Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, 

tập huấn. 

 - Có kỹ năng  xử lý tình huống; phối 

hợp trong công tác  

- Sử dụng thành thạo máy tính.  

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và 

báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo. 

- Có kinh nghiệm lập trình và có sản 

phẩm đã được ứng dụng. 

- Có bằng đại học chuyên ngành 

Công nghệ thông tin 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 

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. 

- Có chứng nhận hoặc bằng cấp 

về lập trình và quản trị MS 

SharePoint server 
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Dự báo  

- Thu thập, tổng hợp thông tin ngành 

hàng  

- Viết báo cáo dự báo hàng quý 

- Nghiên cứu, lựa chọn , đào tạo, sử 

dụng và chuyển giao các mô hình sử 

dụng để phân tích và dự báo 

- Viết báo cáo phân tích và đánh giá 

triển vọng ngành hàng hàng năm 

- Cập nhật số liệu xuất nhập khẩu 

theo mã HS; theo mặt hàng; theo thị 

trường. 

- Viết báo cáo xuất nhập khẩu hàng 

tháng theo mặt hàng và theo thị 

trường 

- Tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu để 

cung cấp cho các Cục và Vụ thuộc 

Bộ 

- Nhập và xử lý số liệu, phân tích số 

liệu điều tra cơ bản và điều tra thống 

kê 

- Viết báo cáo tổng hợp và phân tích 

số liệu từ các cuộc điều tra cơ bản và 

thống kê. 

- Tham gia/chủ trì các hợp đồng dịch 

vụ nghiên cứu về chính sách với các 

cơ quan thuộc Bộ và các tổ chức 

nghiên cứu thế giới. 

- Các công việc hợp tác quốc tế (dịch 

tài liệu, liên lạc công tác, dịch 

chuyên môn)  

- Nắm bắt và am hiểu các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, của Trung tâm 

cũng như các nội quy, quy chế làm 

việc của Trung tâm; 

- Hiểu biết và nắm vững các kiến thức 

về toán, có thể ứng dụng các mô hình 

cụ thể như: ARIMA, hồi quy tuyến 

tính, phí tuyến tính, san mũ, mô hình 

mảng,…. Để dự báo các ngành hàng 

nông nghiệp. 

- Hiểu biết và nắm vững được các 

kiến thức cơ bản về kinh tế, có thể sử 

dụng các phần mềm STATA, SPSS để 

chạy các mô hình dự báo cho các 

ngành hàng. 

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế ở vị 

trí phân tích dự báo ít nhất 2 năm trở 

lên 

- Có kỹ năng  xử lý tình huống; phối 

hợp trong công tác  

- Sử dụng thành thạo máy tính 

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và 

báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo. 

- Có kỹ năng đọc, viết ngoại ngữ đê 

phục vụ cho công việc. 

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực dự báo. 

- Có bằng đại học chuyên ngành 

kinh tế nông nghiệp, thủy sản, 

lâm nghiệp hoặc ngoại thương. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 

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. 

- Có trình độ tin học 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 B theo quy định tại 

Quyết định 21/2000/QĐ-

BGD&ĐT ngày 3/7/2000. 
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Biên tập 

ấn phẩm  

 

- Lựa chọn, khai thác đề tài và biên 

tập nội dung bản thảo xuất bản phẩm 

đảm bảo chất lượng; 

- Thực hiện việc biên tập đúng tiến 

độ kế hoạch bản thảo, hoàn thành 

định mức được giao; chịu trách 

nhiệm về nội dung bản thảo được 

phân công biên tập; 

- Đề xuất, giới thiệu   tác giả, cộng 

tác viên để thực hiện kế hoạch xuất 

bản hằng năm; 

- Viết bài, tổng hợp tài liệu theo nội 

dung cần tuyên truyền. 

- Dịch, biên tập các tin bài  

- Soát, sửa morat 

- Duyệt nội dung, hình thức 

- Theo dõi trình bày, in ấn  

 

 

- Nắm bắt và am hiểu các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, của Trung tâm 

cũng như các nội quy, quy chế làm 

việc của Trung tâm; 

- Có năng lực tổng hợp tốt 

- Có khả năng tư duy, nhận thức 

nhanh các vấn đề  

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, máy 

ảnh, máy quay.. 

- Có kỹ năng  xử lý tình huống; phối 

hợp trong công tác  

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và 

báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo.    

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

biên tập.  

 

- Có bằng đại học chuyên ngành 

báo chí, xuất bản hoăc chuyên 

ngành kinh tế, trồng trọt, chăn 

nuôi, thủy lợi, thủy sản, lâm 

nghiệp, ngoại ngữ. (Trường hợp 

có bằng đại học khác chuyên 

ngành báo chí, xuất bản thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng về 

nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 

08 tuần trở lên). 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 

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. 

- Có trình độ tin học 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 B theo quy định tại 

Quyết định 21/2000/QĐ-

BGD&ĐT ngày 3/7/2000. 
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Quản trị 

nội dung 

thư viện 

điện tử  

- Xây dựng, tổ chức các nhiệm vụ kỹ 

thuật được giao nhằm đảm bảo các 

hoạt động thường xuyên của quá 

trình phát triển, ứng dụng và triển 

khai phần mềm thư viện điện tử. 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý về mặt 

công nghệ (phần mêm, cơ sở dữ liệu, 

trang web thư viện điện tử) 

- Tham gia cập nhật bài viết trên 

trang thư viện điện tử, biểu ghi trên 

cơ sơ dữ liệu thư viện, back up dữ 

liệu.  

-  Nắm bắt và am hiểu các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; các Quyết 

định về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ, của Trung tâm 

cũng như các nội quy, quy chế làm 

việc của Trung tâm; 

- Có kinh nghiệm quản trị nội dung 

trang web 

- Hiểu biết về công việc thư viện (quy 

trình nghiệp vụ, chuẩn nghiệp vụ,...) 

- Có kỹ năng  xử lý tình huống; phối 

hợp trong công tác  

- Sử dụng thành thạo máy tính.  

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và 

báo cáo 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo 

cáo và kỹ năng giao tiếp, truyền thông 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng 

tạo. 

- Có kinh nghiệm quản trị nội dung 

thư viện điện tử.  

  

- Có bằng đại học chuyên ngành 

công nghệ thông tin 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 

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. 

  

0011  Kỹ sư  

(hạng III) 

V.05.02.07 

                                                                                                                                                                                    
      


