
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số: 23/TB-ĐHCNTT-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân sự  

Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2016 

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ 

viên chức công tác tại Trường năm 2016 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như 

sau: 

 A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG  

Theo Thông báo số 20/TB-ĐHCNTT-TCHC của Trường Đại học Công nghệ thông tin 

ngày 04/4/2016 

B. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Mã 

số 

Vị trí 

công 

việc 

Đơn vị tuyển 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn chuyên môn

1
 

G1 
Giảng 

viên 

Khoa Công nghệ 

phần mềm 
3 

- 01 Tiến sĩ làm nhiệm vụ giảng viên, phát triển thành 

Trưởng bộ môn Phát triển phần mềm. 

- 01 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Môi trường ảo và 

phát triển Game, 01 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Phát 

triển phần mềm: có khả năng giảng dạy các môn học 

Công nghệ phần mềm chuyên sâu, Giao tiếp người 

máy, lập trình Game nâng cao, Lập trình Trí tuệ nhân 

tạo trong Game, thiết kế Game, ... 

T1 
Trợ 

giảng 

Khoa Công nghệ 

phần mềm 
2 

- 01 Kỹ sư/cử nhân CNTT, làm việc cho Bộ môn Môi 

trường ảo và phát triển Game, 01 Kỹ sư/cử nhân làm 

việc cho Bộ môn Phát triển phần mềm, trợ giảng các 

môn học: Giao tiếp người máy, công nghệ phần mềm 

chuyên sâu, thiết kế Game, lập trình thiết bị di động, 

lập trình TTNT trong Game. 

G2 
Giảng 

viên 

Khoa Hệ thống thông 

tin 
4 

- 01 Tiến sĩ công tác tại Bộ môn Hệ thống thông tin 

thông minh, có khả năng giảng dạy các môn học: Phân 

tích dữ liệu kinh doanh; Phân tích  dữ liệu lớn. 

- 01 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Hệ thống thông tin 

quản lý, tham gia giảng dạy các môn học: Phân tích 

thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (BPM); 

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP. 

                                                           
1
 Ngoài ra, các ứng viên còn phải đáp ứng các Tiêu chuẩn tuyển dụng tại Thông báo số  20/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 

04/04/2016 



Mã 

số 

Vị trí 

công 

việc 

Đơn vị tuyển 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn chuyên môn

1
 

- 02 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Thương mại điện tử 

có khả năng giảng dạy các môn học: Nhập môn quản 

trị chuỗi cung ứng (SC); Quản trị quan hệ khách hàng 

và nhà cung cấp (CRM); Thiết kế Hệ thống Thương 

mại điện tử; Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing); Hệ 

thống thanh toán trực tuyến. 

T2 
Trợ 

giảng 

Khoa Khoa học máy 

tính 
1 

- 01 Kỹ sư/cử nhân trợ giảng các môn học: Đồ họa 

máy tính& Xử lí ảnh, nhận dạng, Thị giác máy tính, 

máy học, tương tác người-máy, truy vấn & tính toán 

Đa phương tiện, đồ họa Game, thực tại ảo. 

G3 
Giảng 

viên 

Khoa Kỹ thuật máy 

tính 
4 

- 02 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Hệ thống nhúng và 

Robot có khả năng giảng dạy về ngành điện - điện tử: 

Lý thuyết mạch điện, Mạch điện tử và Ứng dụng, Điều 

khiển tự động, Robot Công nghiệp, Logic mờ và ứng 

dụng. 

- 02 Thạc sĩ công tác tại Bộ môn Thiết kế vi mạch và 

Phần cứng có khả năng giảng dạy các môn học: Thiết 

kế mạch số, thiết kế luận lý số với HDL, hệ thống trên 

chip, thiết kế vi mạch số, thiết kế vi mạch tương tự, 

thiết kế vi mạch hỗn hợp, thiết kế ASIC. 

N1 
Nghiên 

cứu viên 

Khoa Kỹ thuật máy 

tính 
3 

- 01 Đại học trở lên công tác tại Bộ môn Hệ thống 

nhúng và Robot có khả năng hỗ trợ giảng dạy & 

nghiên cứu về Hệ điều hành, Vi xử lý-Vi điều khiển, 

Hệ thống nhúng, Lập trình nhúng căn bản, Hệ thống 

thời gian thực, Xử lý tín hiệu số, Hệ thống song song 

và Phân tán. 

- 02 Đại học trở lên công tác tại Bộ môn Thiết kế vi 

mạch và Phần cứng Nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế 

vi mạch, có khả năng hỗ trợ giảng dạy các môn học: 

Thiết kế mạch số, thiết kế luận lý số với HDL, hệ 

thống trên chip, thiết kế vi mạch số, thiết kế vi mạch 

tương tự, thiết kế vi mạch hỗn hợp, thiết kế ASIC. 

G4 
Giảng 

viên 

Khoa Mạng máy tính 

& Truyền thông 
3 

- 01 Thạc sĩ làm việc cho Bộ môn An toàn thông tin, 

có khả năng giảng dạy các môn học cơ sở ngành, hoặc 

chuyên ngành An Toàn Thông Tin, tham gia NCKH. 

- 01 Tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy 

tính, Mạng Máy tính làm việc cho Bộ môn Truyền 

thông; ưu tiên ứng cử viên có  khả năng giảng dạy các 

môn lập trình di động, xử lý tín hiệu số, truyền số liệu, 

giảng dạy các môn học cơ sở ngành, hoặc các môn 

chuyên ngành mới trong chuyên ngành Mạng máy tính 

và tham gia NCKH. 



Mã 

số 

Vị trí 

công 

việc 

Đơn vị tuyển 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn chuyên môn

1
 

- 01 Thạc sĩ làm việc cho Bộ môn Mạng máy tính ưu 

tiên tốt nghiệp chuyên ngành về Mạng máy tính & 

truyền thông, Mạng không dây, Xử lý song song và 

tính toán phân bố.  

T3 
Trợ 

giảng 

Khoa Mạng máy tính 

& Truyền thông 
3 

-01 Kỹ sư/cử nhân, trợ giảng cho các môn học của Bộ 

môn Mạng máy tính 

-01 Kỹ sư/cử nhân, trợ giảng cho các môn học của Bộ 

môn Truyền thông 

-01 Kỹ sư/cử nhân, trợ giảng cho các môn học của Bộ 

môn An toàn thông tin 

G5 
Giảng 

viên 

Bộ môn Khoa học & 

Kỹ thuật thông tin 
3 

01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ có khả năng giảng dạy các hệ 

đào tạo cử nhân, cao học và NCS các môn học: Quản 

trị doanh nghiệp; Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; Xử lý 

dữ liệu thống kê; Hệ thống định vị toàn cầu; Tin học 

môi trường; Quản trị quan hệ khách hàng; Quản lý 

trung tâm dữ liệu; Xử lý ảnh vệ tinh. 

N2 
Nghiên 

cứu viên 

Phòng thí nghiệm Hệ 

thống thông tin 
1 

Tiến sĩ ngành CNTT, có khả năng đề xuất và thực hiện 

các nội dung NCKH liên quan đến Hệ thống thông tin. 

N3 
Nghiên 

cứu viên 

Phòng thí nghiệm An 

toàn thông tin 
2 

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành 

Mạng máy tính, Khoa học máy tính. 

G6 
Giảng 

viên 
Bộ môn Toán – Lý 1 

Tiến sĩ Toán, tham gia giảng dạy các môn học Giải 

tích 1, Giải tích 2, Đại số tuyến tính, Cấu trúc rời rạc, 

Xác suất thống kê,…, tham gia nghiên cứu khoa học. 

C1 
Chuyên 

viên 

Phòng Quan hệ đối 

ngoại 
1 

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các 

chuyên ngành: Truyền thông, Báo chí, Anh ngữ (ưu 

tiên kiến thức về tiếp thị Internet), có ngoại hình, tuổi 

dưới 25. 

C2 
Chuyên 

viên 

Phòng Thanh tra- 

pháp chế- đảm bảo 

chất lượng 

1 
Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, phát triển thành nhân sự lãnh 

đạo phòng. 

C3 
Chuyên 

viên 

Phòng Đào tạo Đại 

học 
1 

Quản lí công tác giảng dạy và học tập của 1 số chương 

trình đào tạo đại học. Xử lí các yêu cầu của sinh viên, 

doanh nghiệp, trường đại học, soạn thảo thành thạo 

các loại văn bản hành chính. 

C4 
Chuyên 

viên 
Phòng DL&CNTT 1 -1 Cử nhân/Kỹ sư Mạng máy tính. Có khả năng quản 

trị hệ thống mạng, máy chủ, và các dịch vụ mạng. 

Tổng số lượng: 34  



 

C. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG 
 

STT Nội dung Thời gian 

1 Thông báo tuyển dụng 

11/4 - 29/4 2 Nhận hồ sơ ứng viên 

3 Tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển, sơ tuyển hồ sơ 

4 Phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ 
04- 18/5 

5 Phỏng vấn khác 

6 Quyết định tuyển dụng 19-25/5 

7 Thông báo kết quả tuyển dụng, ký hợp đồng 26-31/5 

D. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG 

1.  Đơn xin việc (viết tay, trong đó nêu rõ mã số  vị trí dự tuyển, đơn vị dự tuyển và lý 

do muốn ứng tuyển vào vị trí này). 

2.  Sơ yếu lý lịch có chứng thực tại địa phương (theo mẫu Phụ lục 2). 

3.  Bản sao các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản chính) kèm 

bảng điểm học tập có chứng thực. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do 

nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng. 

4.  Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tuyển dụng có chứng thực tại địa 

phương. 

5.  Bản sao CMND, sổ hộ khẩu chứng thực tại địa phương. 

6.  Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Quận (Huyện) trở lên cấp. 

7.  Thư giới thiệu của một cá nhân có uy tín biết rõ về ứng viên. 

8.  Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng (nếu có). 

 

Ghi chú: 

 Ngoài túi đựng hồ sơ, dán nhãn như Phụ lục 1 (kèm theo Thông báo này) 

 

 Hồ sơ tuyển dụng gửi về: 

 

Phòng Tổ chức – Hành chính, 

Trường Đại học Công nghệ thông tin. 

KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM. 

Điện thoại: 08-37251993-(107). 

 

 Hạn chót nhận hồ sơ: 29/04/2016. 

  Các hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn. 

  Trường sẽ không trả lại hồ sơ cho các ứng viên không trúng tuyển. 

E. QUYỀN LỢI KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG 



 Các ứng viên được tuyển dụng, sẽ được ký hợp đồng lao động, được hưởng các quyền 

lợi theo quy định của pháp luật và nhà trường. 

 Được tạo điều kiện làm việc và phát triển nâng cao năng lực bản thân đúng chuyên môn 

dự tuyển. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Văn Cường 
 

  



PHỤ LỤC 1: NHÃN DÁN TÚI ĐỰNG HỒ SO TUYỂN DỤNG 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

_____________ 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

TUYỂN DỤNG NĂM 2015 
 

 

HỌ TÊN .....................................................ĐIỆN THOẠI……………………... 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: ...................................................... MÃ SỐ:…………. 

ĐƠN VỊ:  ..............................................................................................................  

 

Hồ sơ gồm: 

1/ Đơn xin việc  ......................................................................................................  

2/ Sơ yếu lý lịch ......................................................................................................  

3/ Bản sao bằng TN Đại học, bảng điểm ................................................................  

4/ Bản sao bằng Thạc sĩ và bảng điểm ...................................................................  

5/ Bản sao bằng Tiến sĩ  .........................................................................................  

6/ Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ .............................................................................  

7/ Bản sao chứng chỉ tin học ..................................................................................  

8/ Bản sao CMND ..................................................................................................  

9/ Bản sao Giấy khai sinh  ......................................................................................  

10/ Bản sao HKTT ..................................................................................................  

11/ Giấy khám sức khoẻ .........................................................................................  

12/ Thư giới thiệu ...................................................................................................  

13/ Giấy chứng nhận hoạt động cộng đồng ............................................................  

14/ Các loại giấy tờ, chứng chỉ khác : 
 

 + ……………………………………………………. 

 + ……………………………………………………. 

 + ……………………………………………………. 

 + …………………………………………………….  



PHỤ LỤC 2: MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

I. Sơ lược lý lịch: 

-  Họ và tên: ……………………………………………. ....................................................................................  

-  Ngày, tháng, năm sinh:  …………………………….. Nam/Nữ: ......................................................................  

-  Nơi sinh: ............................................................................................................................................................  

-  Thường trú tại:  .................................................................................................................................................  

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

- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................................  

- Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................................  

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay (nếu là cán bộ, công chức) ......................................................................  

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

-  Dân tộc: ……………………………………………… Tôn giáo: ....................................................................  

- Thành phần gia đình:..........................................................................................................................................  

- Thành phần bản thân: .........................................................................................................................................  

- Ngày vào Đoàn:  ................................................................................................................................................  

- Ngày vào Đảng:…………………………Ngày chính thức: ..............................................................................  

- Trình độ: + Văn hóa: ..........................................................................................................................................  

                  + Ngoại ngữ: .......................................................................................................................................  

                 + Tin học: ............................................................................................................................................  

                  + Chuyên môn: ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Ảnh 

4 x 6 



II. Quá trình học tập, công tác: 

Từ tháng, 

năm 

đến tháng, 

năm 

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể 

cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo, bồi 

dưỡng 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm 

Đến tháng, năm 

Hình thức đào 

tạo, bồi dưỡng 

Văn 

bằng, 

chứng chỉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

....../.......-....../....... 

....../.......-....../....... 

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

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

……….. 

……….. 

Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, ….. 

               Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sỹ, dược sỹ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, .. 

 

IV. Khen thưởng: 

Tháng, năm Nội dung và hình thức khen thưởng 
Cấp quyết 

định 

   

   

   

   

   

V. Kỷ luật: 

Tháng, năm Lý do và hình thức kỷ luật 
Cấp quyết 

định 

   

   

   

VI. Quan hệ gia đình: 

-  Họ tên cha: ........................................................................Năm sinh:  ..............................................................  

-  Nghề nghiệp:  ....................................................................................................................................................  

-  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................................  

-  Họ tên mẹ: ……………………………………………….Năm sinh:  ..............................................................  

-  Nghề nghiệp:  ....................................................................................................................................................  

-  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................................  

-  Họ tên Vợ hoặc Chồng: ....................................................................................................................................   

-  Nghề nghiệp:  ....................................................................................................................................................  

-  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................................  



-  Họ tên các con (năm sinh, đang làm gì? ở đâu?):  ............................................................................................  

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

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

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

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

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

-  Họ tên anh, chị, em (năm sinh, đang làm gì? ở đâu?): ......................................................................................  

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

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

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

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

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

 Cam kết những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 

XÁC NHẬN CƠ QUAN, ĐỊA 

PHƯƠNG 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

..............., ngày .....tháng .... năm 20........ 

Người khai 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

  

 

  

  

  

  

  



PHỤ LỤC 3: GIẤY CAM KẾT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2015  

 

 

 

GIẤY CAM KẾT 

 

- Họ và tên:  ................................................................................................................  

- Số CMND: .................... Ngày cấp ............................... Nơi cấp .............................   

- Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................  

Tôi xin cam kết các nội dung sau:  

(hiện tại chưa có việc làm hoặc đang công tác tại Đơn vị/công ty (từ ngày, số sổ 

BHXH), nếu được tuyển dụng Tôi cam kết sẽ thôi việc tại Đơn vị/ công ty đang công 

tác và chấp hành đúng theo quy định của Trường ĐHCNTT.) 

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

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

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

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

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

Nếu có điều gì sai phạm, Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 

 NGƯỜI CAM KẾT 

 (ký và ghi rõ họ tên) 

 


