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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

PHỤ LỤC I 

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 

 (Kèm theo Thông báo số 178/ĐHKTKTCN-TCCB ngày 06 tháng 04 năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

STT Đơn vị Ví trí tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngạch viên 

chức 

Yêu cầu 
Hình thức 

tuyển 
Ghi chú 

Chuyên môn nghiệp vụ Khác 
Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 
  

1 

Khoa Dệt 

may - 

Thời trang 

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ may 
1 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Công nghệ vật liệu 

dệt, may (có bằng Đại học công nghệ may 

hoặc công nghệ dệt, may) 

 Làm việc 

tại Hà Nội 
  x   

Giảng viên Bộ môn 

Thiết kế thời trang 
1 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Lý luận, lịch sử và 

phê bình mỹ thuật (có bằng Đại học là ngành 

Thiết kế thời trang) 

nt   x   

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ may 
4 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ vật liệu 

dệt, may (có bằng Đại học Công nghệ may 

hoặc công nghệ dệt, may); hoặc trình độ Đại 

học loại giỏi trở lên ngành  Công nghệ may; 

Công nghệ vật liệu dệt, may 

nt x     

Giảng viên Bộ môn 

Thiết kế thời trang 
2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ ngành Thiết kế thời trang; 

Thạc sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng 

(có bằng đại học ngành thiết kế thời trang); 

hoặc trình độ Đại học loại giỏi trở lên ngành 

Thiết kế thời trang 

nt x     

2 

Khoa 

Công nghệ 

thực phẩm 

Giảng viên Bộ môn  

QTTB&CN chế biến TP 
1 Giảng viên Trình độTiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm nt   x   

Giảng viên Bộ môn  

QTTB&CN chế biến TP 
1 Giảng viên 

Trình độ Thạc sỹ ngành Công nghệ thực 

phẩm  
nt x     
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STT Đơn vị Ví trí tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngạch viên 

chức 

Yêu cầu 
Hình thức 

tuyển 
Ghi chú 

Chuyên môn nghiệp vụ Khác 
Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 
  

3 
Khoa Cơ 

khí 

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ chế tạo máy 
1 Giảng viên 

Giáo sư hoặc Phó giáo sư ngành Kỹ thuật Cơ 

khí 
nt   x   

Giảng viên Bộ môn 

Công nghệ chế tạo máy 
1 Giảng viên Trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí nt   x   

Giảng viên Bộ môn Máy 

& cơ sở thiết kế máy 
1 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Ô tô; Kỹ 

thuật Cơ khí động lực 

 

nt   x   

Giảng viên Bộ môn Cơ 

điện tử 
2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc Đại học bằng giỏi trở 

lên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ 

thuật cơ điện tử 

 

nt x     

Giảng viên Bộ môn Máy 

& cơ sở thiết kế máy 
3 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc Đại học bằng giỏi trở 

lên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật 

Ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực 

 

nt x     

4 Khoa Điện 

Giảng viên Khoa Điện  2 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật điện; Kỹ 

thuật Điều khiển và Tự động hóa 

 

nt   x   

Giảng viên Bộ môn 

Điện công nghiệp 
2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học 

bằng giỏi trở lên ngành Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử; Kỹ thuật điện; Sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp  

 

nt x     

Giảng viên Bộ môn 

Điều khiển và Tự động 

hóa 

3 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học 

bằng giỏi trở lên ngành Công nghệ Kỹ thuật 

điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa 

 

nt x     
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STT Đơn vị Ví trí tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngạch viên 

chức 

Yêu cầu 
Hình thức 

tuyển 
Ghi chú 

Chuyên môn nghiệp vụ Khác 
Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 
  

5 
Khoa Điện 

tử 

Giảng  viên Khoa Điện 

tử 
1 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ 

thuật Viễn thông; Khoa học máy tính; Kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính 

 

nt   x   

Giảng viên Bộ môn Kỹ 

thuật Viễn thông 
2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học 

bằng giỏi trở lên ngành Kỹ thuật Điện tử; Kỹ 

thuật Viễn thông 

 

nt x     

Giảng viên Bộ môn kỹ 

thuật Điện tử 
4 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học 

bằng giỏi trở lên ngành Khoa học máy tính; 

Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy 

tính 

 

nt x     

6 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin 

Giảng viên Bộ môn 

Mạng máy tính và Công 

nghệ đa phương tiện 

1 Giảng viên 

Trình độ Tiến sĩ ngành Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; 

Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; 

Công nghệ thông tin; An toàn thông tin 

nt   x   

Giảng viên Bộ môn 

Mạng máy tính và Công 

nghệ đa phương tiện 

2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc Đại học bằng giỏi trở 

lên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu; Hệ thống thông tin; An toàn thông tin 

nt x     

Giảng viên Bộ môn Hệ 

thống thông tin 
2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ hoặc Đại học bằng giỏi trở 

lên ngành  Hệ thống thông tin; Khoa học 

máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ 

thông tin; An toàn thông tin 

nt x     

Kỹ thuật viên vận hành  

hệ thống mạng tại các 

phòng thực hành máy 

tính  

1 
Kỹ thuật 

viên 

Trình độ Đại học ngành Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; 

Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; 

Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 

 

nt x     
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STT Đơn vị Ví trí tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngạch viên 

chức 

Yêu cầu 
Hình thức 

tuyển 
Ghi chú 

Chuyên môn nghiệp vụ Khác 
Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 
  

7 
Khoa Kinh 

tế cơ sở 

Giảng viên Khoa KTCS 1 Giảng viên 
Trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh; 

Du lịch  
nt   x   

Giảng viên Khoa KTCS 2 Giảng viên 

Trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị khách sạn 

quốc tế; Quản trị kinh doanh du lịch và 

khách sạn; Quản trị Khách sạn 

nt   x   

8 
Khoa Kế 

toán 

Giảng viên Khoa Kế 

toán 
2 Giảng viên Giáo sư hoặc Phó giáo sư  kinh tế nt   x   

9 

Khoa 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Giảng viên Khoa QTKD 2 Giảng viên Giáo sư hoặc Phó giáo sư  kinh tế nt   x   

10 

Khoa Tài 

chính ngân 

hàng 

Giảng viên Khoa TCNH 2 Giảng viên Giáo sư hoặc Phó giáo sư  kinh tế nt   x   

Giảng viên Khoa TCNH 2 Giảng viên Trình độ Thạc sỹ ngành Bảo hiểm nt x     

11 

Phòng 

Hành 

chính 

Quản trị 

Làm việc tại bộ phận Y 

tế Trường  
2 Bác sĩ Trình độ Đại học Y khoa loại khá trở lên nt x     

12 

Phòng 

Quản lý 

chất lượng 

Chuyên viên phụ trách 

thi trắc nghiệm 
1 

Chuyên 

viên  

Trình độ Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ 

thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ Thông tin; An 

toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông tin; 

Quản lý hệ thống thông tin 

 

nt x     
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STT Đơn vị Ví trí tuyển dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngạch viên 

chức 

Yêu cầu 
Hình thức 

tuyển 
Ghi chú 

Chuyên môn nghiệp vụ Khác 
Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 
  

13 

Phòng 

Quản lý 

khoa học 

Chuyên viên quản lý tư 

liệu công tác NCKH; 

Tạp chí KHCN; Thiết 

kế; chế bản các ấn phẩm, 

tài liệu 

1 
Chuyên 

viên  

Trình độ Đại học loại Khá trở lên ngành 

Công nghệ Thông tin; Thiết kế mỹ thuật 
nt x     

14 

Phòng 

Tuyển 

sinh và 

Truyền 

thông 

Chuyên viên phụ trách 

công tác truyền thông 
1 

Chuyên 

viên  

Trình độ Đại học ngành Báo chí, tuyên 

truyền 
nt x     

15 
Phòng 

Đào tạo 

Lập trình viên phụ trách 

quản lý, xây dựng, phát 

triển và ứng dụng các hệ 

thống phần mềm  

2 
Chuyên 

viên 

Trình độ Đại học trở lên ngành Khoa học 

máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống 

thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ thông tin  

nt x     

Quản trị viên phụ trách  

vận hành, quản trị, sửa 

chữa, bảo dưỡng các hệ 

thống thiết bị điện, điện 

tử và mạng  

1 
Chuyên 

viên 

Trình độ Đại học trở lên ngành Mạng máy 

tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử ; An toàn thông tin  

nt x     

Làm công tác Bổ sung, 

biên mục 
2 

Thư viện 

viên 

Trình độ Đại học trở lên ngành Thông tin thư 

viện; Quản lý thông tin; Khoa học thư 

viện;Thông tin học 

nt x     

Quản lý, xây dựng, phát 

triển kế hoạch, chương 

trình đào tạo 

1 
Chuyên 

viên 

Trình độ Đại học trở lên ngành Khoa học 

máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông 

tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật 

máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn 

thông tin 

nt x     

  
Tổng 

cộng 
  60       
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Phụ lục II  
(Ban hành kèm theo Thông báo số 178/TB-ĐHKTKTCN ngày 06/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2020) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  
              ___________________________ 

 

Vị trí dự tuyển: (1) ........................................................ 

......................................................................................................... 

Hình thức dự tuyển (2) ........................................................ 

Đơn vị dự tuyển: (3)........................................................................ 

......................................................................................................... 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 
 

1. Họ và tên:....................................... Ngày, tháng, năm sinh:..................     (3) Nam       Nữ    

2. Dân tộc:.................................. Tôn giáo:......................................................................................... 

3. Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân :........................... Ngày cấp: ........................................ 

Nơi cấp:.............................................................................................................................................. 

4. Điện thoại liên hệ để báo tin:..........................................    Email:.................................................. 

5. Quê quán: ......................................................................................................................................... 

6. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................ 

7. Chỗ ở hiện nay (địa chỉ để báo tin): ............................................................................................... 

8. Tình trạng sức khoẻ:................ …,  Chiều cao:…...............,     Cân nặng:............……..............kg  

9. Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………… 

10. Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………………… 

11. Trình độ chuyên môn:……………………...    Loại hình đào tạo:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Ảnh 4x6) 

MÃ HỒ 

SƠ: 

…… 
(Do cơ quan 

tuyển dụng 

ghi) 
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II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO (6) 

 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

bằng/Chứ

ng chỉ 

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngành 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)  

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

bằng 

/Chứng 

chỉ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 
 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ: 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………….......... 

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ: 

(Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này). 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:…Tiếng Anh..………………………………………….. 

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có): 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận 

được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả 

tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển 

dụng./. 
 

 Ngày     tháng     năm 2020     

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1)  Ghi đúng ví trí việc làm đăng ký dự tuyển; 

(2)  Ghi đúng hình thức tuyển dụng: thi tuyển hoặc xét tuyển; 

(3)  Ghi đúng tên đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

(4)  Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 
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Phụ lục III 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 178/TB-ĐHKTKTCN ngày 06/04/2020 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 

2020) 

 TỜ HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NĂM 2020 

 

- Mục mã hồ sơ: Thí sinh không ghi mục này; 

– Mục vị trí dự tuyển (1): ghi đúng vị trí dự tuyển tại đăng ký tại Phụ lục I 

- Mục hình thức dự tuyển (2): ghi rõ hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển 

– Mục Đơn vị dự tuyển (3): ghi đúng tên đơn vị thí sinh dự tuyển (VDKhoa Dệt may – Thời 

trang); 

– Mục THÔNG TIN CÁ NHÂN 

+ (1) Họ và tên: thí sinh ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa (ví dụ: NGUYỄN VĂN A). 

+ (2) Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh (Trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ 

thành phần dân tộc thì ghi theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân). 

+ (3) Số CMND: thí sinh khai số chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân được 

cấp, sử dụng để đối chiếu với thẻ dự thi khi thí sinh tham gia thi tuyển. Trường hợp thí sinh 

dự thi xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có số khác với số đã khai 

thì không được chấp nhận vào phòng thi. 

+ (4) Điện thoại liên hệ để báo tin: thí sinh ghi rõ số điện thoại liên hệ (nếu là số điện thoại cố 

định phải ghi đầy đủ cả mã vùng) và email (nếu có). 

+ (6) Hộ khẩu thường trú: thí sinh phải ghi đúng hộ khẩu thường trú được ghi trên sổ hộ khẩu. 

+ (7) Chỗ ở hiện nay (để báo tin): thí sinh phải ghi rõ địa chỉ hiện nay đang cư trú. 

 – Mục THÔNG TIN ĐÀO TẠO: Thí sinh khai lần lượt văn bằng trước, chứng chỉ sau. Lưu 

ý một số nội dung như sau: 

+ Cột (3): Thí sinh ghi trình độ, cấp độ đào tạo: Đối với văn bằng ghi rõ tiến sỹ khoa học 

(TSKH)/Tiến sỹ (TS)/Thạc sỹ(Ths)/Cử nhân/ Kỹ sư/…..Đối với chứng chỉ ghi rõ Chứng chỉ 

tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông/ Chứng chỉ tin học văn phòng……; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Cột (4): Ghi đầy đủ cả phần số và phần chữ (nếu có) của số hiệu văn bằng, chứng chỉ. 

+ Cột (5) và cột (6): Thí sinh ghi ngành đào tạo trên văn bằng, chuyên ngành đào tạo theo 

bảng điểm. Trường hợp bảng điểm không ghi chuyên ngành mà chỉ ghi ngành thì thí sinh chỉ 

khai thông tin vào cột (5). 

+ Cột (7): Thí sinh ghi chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng … 

+ Cột (8): Thí sinh ghi: Giỏi, Khá, Trung bình… Trường hợp thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ 

TOEFL, IELTS và TOEIC, thí sinh phải ghi rõ cả số điểm của chứng chỉ, ví dụ  TOEFL 500; 

IELTS 5.5; TOEIC 500. 
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– Mục ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 

 

Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên thì khai thông tin cụ thể theo từng trường hợp sau đây: 

(i) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của 

người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động 

cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, 

con Anh hùng Lao động; 

(ii) Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu 

chuyển ngành, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện 

tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; 

(iii) Người dân tộc thiểu số. 

Sau khi kê khai xong, người đăng ký dự tuyển phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên và ký trên từng 

trang của phiếu đăng ký dự tuyển. 
 


