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Tnrâc ht, chüng tOi xin giri 1&i chào trân trQng nhât dn Qu Nhà tmng!
Trung Cao ding Cong nghip và Thuong

mai

là don vj s1r nghip cong

lap

trrc thuc B Cong Thuong. Can cir vào nhim

v1i

nàm hQc và tInh hInh tuyn sinh,

Nhà tnthng cn tuyn diing nhân sir näm 2021

a

mt s vj trj (Co Thông bOo gth

kern).
Nhã trung gfri Cong van nay kinh mong Qu Don vj ghip dO, thông báo tOi
ciru sinh viên bit vâ di,r tuyn.
Qu Don vj cAn them thông tin, xin lien h d/c Nguyen Thanh Son - Truirng
phOng T cure - Hành chfnh cüa Nhà trixäng. SDT: 0912.532.175; Eihail:
sonnt@pci.edu.vn.
Tnrng Cao dAng COng nghip và Thuong mi xin trãn trQng cam on!
I'Jo'i nhän:
- Nhu' kInh gill;
- Luu: VT,TCHC.
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Vinh Phic, ngay'ffltháng 5 nàm 2021

THÔNG BAO TUYEN DVNG VIEN CH15C IMiT 1 NAM 2021
Can ci Cong vAn s 2438/BCT-TCCB ngAy 04 tháng 5 nAm 2021 cUa B Cong
Thung v vic phê duyt chü trixong tuyên diing viên chirc dt 1 nAm 2021 cüa Tnrng
Cao dAng Cong nghip vA Thixong mai;
Tnr?Yng Cao dAng Cong nghip vA Thuong mti thông báo tuyn diring viên chic
vAo lam vic ti Trtthng, dt 1 nAm 2021 nhu sau:
I. VI trI vic Lam, s Iirçrng cAn tuyn: 14 chi tiêu
VItrItuyênding

Stt

S61u'çrng

1

GiAng viên ngh QuAn trj mng may tInh

4

2

GiAng viên ngh Cong ngh ô tO

2

3

GiAng viên ngh Nghip vii l tan

2

4

GiAng viên ting Nht

5

5

VAn thu co quan

1

Di vó'i vj trigiáng viên tiEng NhiIt, ngoài Itwng và các khoán phy cp theo quy
djnh cña N/ia nithc, can du'yc ho tri them thu nhlp khi giáng diy các lop hçtp tác
gifra Nhà trwOng và Doanh nghip (Thu nhlp trung blnh khoOng 10 triu a'áng/
tháng hoc hon).
II. Biêu kin, tiêu chuân dAng k thy tuyên:
1. Diêu kin, tiêu chuAn chung dr tuyên:
- Co quc tjch Vit Nam và cu trü tti Vit Nam.
- Tir dü 18 tuôi trâ len;
- CO phiu dAng k9 dur tuyên (Ban hành Kern theo Nghj dinh s
161/2018/ND-CP ngAy 29 tháng 11 nAm 2018 cüa ChInh phO)
- Co l ljch rO rAng;
- Co vAn btng, chi'rng chi dào tto theo yêu cAu cüa vj trI vic lam vA theo
quy djnh cüa chrc danh nghê nghip can tuyên diing.
- Diii si'rc khOe d thrc hin cOng vic hoc nhim v11 theo quy djnh.
- Dáp uirng các diêu kin khAc theo yêu cAu cila ttrng vj trI vic lAm cii th.

1

- Di vâi ngithi dir tuyn yêu cu không cO dj tt v hInh th& không nói
ngçng, nói lap.
- IJu tiên ngiii CO kinh nghim lam vic trong linh virc giáo dc ngh
nghip.
Khong thuc mt trong các trix?ng hçp sau: mat hoc bj hin ch näng 1irc hành vi
dan sir; clang bj truy cu trách nhim hInh sr; clang chap hành ban an, quyêt djnh ye hInh
s1,r cüa TOa an; clang bj áp diing bin pháp xi'r 1 hành chInh thra vào co sâ chUa bnh, co
sâ giáo diic, truông giáo dtrOng.
2. Tiêu chun các chuc danh ngh nghip tuyn dicing:
Ngoãi các diu kin, tiéu chuAn chung, thI sinh dir tuyn phái dam bão các diu
kin, tiêu chuân ye trInh d dào tao, bôi dirOng cüa các chirc danh nghe nghip cn tuyn
d1ing. C%i th nhii sau:
- Kin thirc chuyên môn: Co bang tt nghip dai hQc hoc dai hQc six pham k
thut trâ len, chuyên ngành phü hçrp vâi nghe giãng day;
- TrInh d ngoai ngU: Chi'rng chi ngoai ngü' Bc 2 (A2) theo Khung näng Iirc
ngoai ng& VN qui djnh tai Thông tix 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B
Giáo diic và Dào tao hoac thong throng trâ len.
- Trinh d tin h9c: Chirng chi l'rng diing cong ngh thông tin co ban quy djnh tai
Thông tix 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ciia B Thông tin truyên thông hotc
ftrong throng trâ len.
- K' nãng ngh: Co k5 näng nghé tuong duong trInh d cao dAng ngh hoäc bâc
5/7, bc 4/6 trâ len hoc ngh nhân cap quôc gia.
- CO chi'rng chi six phm day ngh phñ hçrp vOi cp trInh d dào tao hoc tirong
throng (ThI sinh tot nghip dai hQc six phm k thut không bat buc phái cO chüng chi
nay).
III. Ho so' dr tuyn:

JdNG

- Phiu clang k tuyn diing (Ban hãnh kern theo Nghj djnh s 161/2018/ND-CP
ngày 29 tháng 11 nam 2018 cüa ChInh phU)
- So yu 11 ljch tr thut cO xác nhn ci'ia co quan cO thm quyn trong thai han 6
tháng tInh den ngày np ho so dir tuyên;
- Ban sao các van bang, chüng chi và kt qua h9c tp theo yeu cu cüa vj trI dir
tuyên, thrqc co quan cO thâm quyên chüng thirc. Trirng hp có van bang do co sâ dâo
tao nirOc ngoai cap phai duçic cong chüng djch thut sang tiêng Vit;
- Giy chüng nhn sirc khôe con giá trj sO ding do co quan y t dü thm quyn
chirng nhn theo quy djnh tai Thông tir so 14/2013/TT-BYT ngay 06/5/2013 cüa B Y tê
ye vic hirOng dn khám si'rc khOe;
- Giy chi.rng nhtn thuc di tirçrng ixu tiên trong tuyn diing viên chrc (nu
dirçrc co quan, tO chirc cO thâm quyen chi'rng thirc.
IV. Hlnh thtrc tuyn dçrng: Xét tuyên
V. Thôi gian, dla dim np hi) so':

co)

DANG
GHIEP
'NG MAI

- Thai gian nhn h sa: Tr ngãy 17/5/2021 dn ngáy 17/6/2021 (Trong gR
hãnh chInh).
- Dja dim: PhOng T chü'c - Hành chInh, Ca sO 1, S 01, Ph Chia Cam,
PhuOng Tning Nhj, Thành phô Phic Yen, Tinh Vinh Ph(ic.
- Diên thoai: DD: 0912.344.35 1 hoc 0211.247.970
VI. L phi xét tuyn, tho'i gian, da dim xét tuyn
L phi xét tuyën: 500.000 dông/ nguOi, np cüng ho sa dir tuyên (Theo Thông
tu so 228/2016/TT-BTC ngãy 11 tháng 11 nãm 2016 cüa B Tãi chinh).
K' tuyn diing viên chi.irc dir kiën t chirc trong tháng 6/2021.
Thông báo kt qua cãc vOng xët tuyn và kt qua trUng tuyn dugc thông báo
trVc tiêp tOi Ung viën vã duçic dang tãi trën Website: http://www.coit.edu.vn/.

Noinhân:
- B Cong Thrccng (dé báo cáo);
- BGH;
- Dài Phát thanh — Truyên hInh Vinh PhOc;
- Ong tái Website;
- Niêm yet ti 3 ca sà nhá truäng;
- Luu: VT, TCH-
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BO CONG THU'ONG
TRU'O'NG CAO DANG CONG NGHIP vA THUONG MAt

rnrr
MO TA VE VI TR! GIANG VIN TIENG NHT
vic ta! Khoa: Khách sgn Du I/cu - Nyogi nyU'

Lam

Cong vic

chInh

- Giàng diy
- Son giáo an, bài giàng, chuân bi các tài lieu cin thigt cho các l&p h9c
ctuçrc giao.

- Duy trl k 1ut, theo döi và quàn I hçc viên xuyên suót qua trInh hoc.
Dam

báo chat hxçng giâng dy dap frng tiêu chuan cüa tru'ô'ng.

- Tham gia các chu'ong trInh dào t?o cÜa tru'&ng khi duçrc yell cu.
- Thu'c hen các cong vic lien quan khác trong phm vi cliüc nàng nhiCrn
v11.
H.

Nh&ng net chInh ye ngành nghê
1. Nhüng digrn rnanh
- Là ngành nghê có co 1ii vic lam cao và d thàng tin.
- Co nhiêu ccr hôi tIm kigin vic lam tii nu'&c ngoài
2. Xii hu&ng phát trin cüa nghê
Ngành nghê Phiên dcli ting Nht kiiih t- thuong mal luôn có ch
d(rng vüng chc và sê câng phát trin cüng nn kinh tê Viêt Narn.
3. K hoich phát trin ngh trong tung lai gàn
- Lan song ttàu tu cÜa Nht Bn vào Vit Nam cia mO' ra nhiêu co' hi
vic lam cho ngành nghë phiên dch.

III. Quyên Io'i chInh cua giãng viên
1. V'ê chuyên mOn
- i)uçrc &ng diing các kin thi'rc dä h9c
-

Duyc phát trign các k hang can thit

2. Vaco'hih9ctp
- CO co hi hpc hOi càng các chuyên gia Nht
tV

Co co hi h9c các k näng mCni CO lien quan tói cong viêc

Vê co h(ii thäng tin
Co co hi thang tin không giài han tói các vj tr.i quãn i' trong h thông to
c1urc cüa Nhà trung.

BO CONG THU'€YNG
TRUIYNG CAO DANG CONG NGIIIP VA THU'O'NG MM

rrr
MO TA VE VI TRI VAN THIYCO'QUAN
Lain vic tai Phony T6chác - Hành chtnh
I.

Cong vic chInh

- Tip nhâri các cong van, van ban, giây t& chuyn dgn và chuyn di.
- Mo' s6 theo dOi Iiot dông.
- Vào sd, dóng dâu, ghi s6 vâ itru trfr cOng van dn/di/ni b.
- Theo dOi vic xfr 1i cong van cia các do'n vi tnrc thuôc dn khi hoàn tat, có
báo cáo.
- Giái quyt các cong vic khác thuc cho'c nang nhirn vii.
II.

Quyèn lçvi chInh cüa vIên chfrc Van thtr

1 Vêchuyênmôn:
- Duyc tIch lüy them kin tho'c chuyên mon và trInh do tay ngh;
- DLnYc hoc hOi kign thü'c, k náng tr các dông nghip;
- Duçrc

lam

vic trong mOi truô'ng than thin, sang tLo nãng dng, c.huyên

iìgh
2. Vêco'1sihctIp
Duc to diu kin, duç'c h6 trcr cp nht nhUng tiên hO khoa hc cong nghê
trong phim vi nhim vti d nâng cao trIiih dO hoc hoc len trinh do cao hcrn.
3 Quyén kri ye phik l9i
Dtrqc htr&ng các ch dO phñc lçri cña Nhà nu&c và cüa don vi.
IlL

Vê co' hôi thäng tiên

Co co' hOi thäng tiên không giO'i hn tOe! các v trI quán 1 trong h th6ng td
chác cCia Nhà ti'tthng.

BO CONG THIWNG
TRIJ'ONG CAO DANG CONG NGHIP vA THIYYNG MAI

rci-r
MO TA yE VI TRI GIANG VIEN NGHE CONG NGHE 0 TO
Lam vic WI Khoa; cony ngh 0 to
COng viéc chInh
T6 chirc các hot dng dy hçc, gio diic theo k hooch giáo duc cüa nhà

L

tru'ô'ng và k ho?ch giáo dc cüa t5 chuyên môn;
Quân ~' h9c sinh trong các ho?t dng giáo diic do nhà trithng t6 chii'c;

-

Tham gia các hot dng chuyên rnOn;
Tharn gia h9c tap, tp hun, bi dtr&ng chuyên mon1 nghip vi;
Nghien ciuti khoa h9c;

-

IL

Thirc hin các nhiern vi khác trong khuôn kh6 chi'rc ning nhiem vi.
Nhfrng net chInh ye ngành nghè

Nh&ng digni rnnh: 0 to dang tr& thành ph5 blgn 0' Vit Narn hien nay.
Nhu cu sr dung lao dng trong nghê Cong ngh 0 tO dang tang len hang ngày
-

do do ngành cong ngh k thut 0 to dang là ngành hçc tr9ng digm thu hut rt
nhiu thI sirih.
K hoch phát trign ngh trong tucrng li gàn: Nghè Cong ngh ô tO là
-

mIt trong các nghê dang du'çrc du tix xây dirng nhm dt chun qu6c gia.
IlL.

Quyén loi chmnh cüa giãng viên
1. V chuyên rnôn: Duçrc lam viec dt'ing v&i chuyên nghành h9c tp Va YOU

thIch
2. V c hôi hQc tap: Du'çc nhà tiithng to dfOu kiin thun
hoc tp nâng cao trInh d chuyên mon1 nghip vv
iv.

Jcri trong viêc

ye co hÔi thing tiên
Co ccx h)i thàng tin khOng giói hn tài các v tn quân i' trong h thng tO

churc cua Nh?i trtràng.

BO CONG THLT€YNG
TRUYNG CAO DANG CONG NGHIEP VA THUYNG MM

rrrr

MO TA yE V! TRI GIANG VIEN QUAN TRJ MANG MAY TINH
Lain vic tçii Khoa: cong ngh thông tin

1. Cong vic chInh
1.Giing dy du'çrc các mon h9c, mô dun ngh Quàn trl mng may tInh
2. Kign thfrc chuyên mOn dáp frng cong viCc dào to
-

Câu hInh phn ctng may tInh, bao gm may chÜ, bô dinh tuyn và ho

chuyn mach;
Quãn tn, câu hlnh và bao tn lie thóng mng, hC th6ng server;
-

Cài dat, câu hlnh và quan trt dix9'c các djch vu DNS, DHCP, RRAS, Web,

-

Mail Server;
Phân tIch và d'ê xut các giai pháp d vn hành và báo mt hieu qua he

-

th 6ng;
-

Trin khai mó'i hoàc nâng cp he tMng LAN, WAN 6' các

CO'

Lilian,

doanh nghip;
-

Trign khai và duy trI các he th6ng sao llru và khOi phçic cho các my

ch n1ng;
-

irign khai và vn hành các h thóng bo aiit mng nhu' Firewall, VPN,

lDS..
-

-

CàI dt he diu hành, phàn mêm cho cac may chñ và m~y tInh Ca ithân;
Phân tIch, phát hiCn và xir lr các sir c6 bão mt may chÜ.

IL Nhüng net chinh ye ngành nghC
1

Nhfrng diem manh
Tai tri.r&ng Cao dâng Cong nghip và Thu&ng mai, nghC Quãn tn mang

-

may tInh dã dir'c phê duyet là nghê du tir tr9ng diem cap Qu6c gia. Nhà
trlx&ng dang dào tao 3 cap trInh de: Cao dng, Trung cap, So' cap.
-

NghC quán tr mrig may tfnh ngh duc chü tr9ng và rat phát triên &

viet Narn. DCI v&i ngành Quãn td rnng may tInh, thI tir các doanh nghiep vira
và nhô dn các tp doàn qui mO ló'n dCu cn xây drng cho riêng mlnh ha tang
mng d dam báo hoat dng CNTT. Các cong ty vin thông l&n nhu: Viettel
Telecom, FPT Telecom cüng dä và dang triCn khai rng rài ha tang mng tól
các tinh, huyên.

Ngh quail tr rnng may tInh cung cap nhân hrc quán tr4 h tng h
th6ng rnng CNTT cho các cloanh nghip, co quan t c1iirc, dap ng du'çc nhu
ciu cüa th&i clai só.
2. Xu hu'ó'ng phát triên cüa ngh'ê
- Phát trign ki näng thirc hành chuyên sãu v qitan ti'j mng may tInh,
các linh vu'c Cloud Server, Cloud VPS, May chü ãø, Web Hosting, Domain, Mail
Server.
- Cung cap kin thfrc v các cong ngh mng, truyn thông ye tinh, cOng
ngh mng khOng day di dng,
Qun tr mng và an toàn thông tin, cung cap các kin thth và k nàng
v quàn trl mng Va dm báo an toàn thông tin cho các hO thong mang.
Phát trign ng ding Internet và din toán dam may: cung cap các kign
thiTxc và k ning 1p trInh dO phát triOn các i'rng diing trên mng Internet và
din toán dam may.
III. Quyén lçr chInh ala giãng viên
1 Vé chuyên môn:
Dtxçyc ty chÜ thrc hin nhim vii chuyên mon trong viOc lira chon, du'oc
dê xuat diu chinh ni dung giáo dc; vn diing các hlnh tht'rc hoat dông và
phtrong pháp giáo duc, dánh giá hoc sinh, sinh viên phii hçip v&i di tucvng và
diti kiin ci thO cia iihà tn&ng.
2. Vêcohôihoctp:
Ducrc tio diu IdOn nâng cao trInh d dào tao, bOi du&ng chuyên mOn,
nghip vv six p1ini.
Vè co' 1ii tháng tién
IV.
Co cci hi thang tin không gith hn tth các vi tn qun l trong h thông t
cht'rc cia Nha trLncng.

BO CONG THUO'NG
TRUYNG CAO DANG CONG NGHIP VA THIYO'NG MAt

corr

MO TA yE V! TRI GIANG VIEN NGHE QUAN TRI LE TAN
Lam vic tcii Khoa: Khách san Du 11th - ft/yogi nyu'

I. Cong vic chInh
- Giáng dy các mon h9c/modul chuyên ngânh Khách sn - Du llch;
- Tharn gia xOy dirng chtrcrng trinh lào tIo, d clxo'ng mon liçc, bài giáng;
- Tharn gia xây drng các chuong trInh thiic hành, thirc t;
Tham gia các hot dng kigm dnh chat 1ung co' s& giáo thic và chu'o'ng
trInh dào tao;
- Tham gia nghiên c1ru khoa h9c theo chuyên mOn cüa bàn than và/hoc tham
gia vào cc nhóm nghiên ci'ru cTh có;
- Tharn gia các ho?t dng truyèn thOng, tuyn sinh ciia Khoa và Tru'ô'ng;
- Tham gia các hoit dông hçp tác doanh nghip;
- Thu'c hiên các cong vic khác trong pham vi chirc hang nhiin vi.
H. NhUng net chInh v ngành nghê
1. Nhung diem mgnh
- Dii lich dä duçc xác c1nh là mt trong nh&ng ngành tr9ng ctigm d phiit trign
cüa Nhà nu'ó'c nói chung và Tfnh VInh Phi'ic nói riêng. Các co ch chInh sách Va sir
phát trign cÜa xä hôi dã thüc day ngành du llch Co bu'&c phát triê'n virçyt bc, Nhfng
yêu to thun lol trên kéo theo nhu ciu l&n ye nhân hc ngành du 11th, và mt sO
trithng t?i Vit Nam dà mO' ngành dào tio dO chuyên nghip hóa di ngü nhân lu'c
trongnganh thi llch nói chung và ngành Quáii til L tan nói riêng.
- Dii llch Vit Nam dang trên dà phát triOn rrnmnh me, 1ir9'ng khách quOc tO
dung nhur khách du 1ch ni da ngày càng tang. Du 1ch Vit Nain ngày càng 1TIO rông
Va du'çrc l)iOt dOn nhiCu ho'n trên thO giO'i, rat nhiCu diOm dOn trong ni.r&c du'çrc bInh
ch9n là da chi yêu thIch cña du khách qtiOc tO. Day chInh là diOm manh lam tiCn dC
cho phát triOii ngành Du lch và cüng gOp phan to cong an vic lam và giài quyOt an
sinh xah(?i cho hang triii ngithi dan Vit Nam.
2. Xi, liu'ó'ng phát triên cila nghé

- Viêt Narn hien nay dã 19t top 10 quóc gia dii 11th di.rc yêu thIch nht. Vó'i
doanh thu dii lch ngày càng tang, day sè là ngAnh ngh cn nhiu nhàn hrc trong
tu'ong lal. Do vy ma di ngü giáng viên dào to nhân lrc cho ngành dii lich ngày
càng cn Ca V s6 hxçrng và chat lung
3. Kéhoiich phát tr!ên nghé trong tirong laigân:
- T6 chirc du lch th gi&i dâ nhn dlnh rang vào qu 111 nam 2021, máng Du
lich có th phiic hôi và nhanh chóng quay tr& Jai và ngày càng phát trign chóng mat.
- Dtr báo cia Vin nghiên cüu và phát trign du ljch cho thay dn nám 2021 cã
nir&c cn 870.000 lao dng rn&i trong lTnh virc du llch. Nhu ciu tuyên ditng nhn sir
uôn & mtc cao trong tuong lai. Va co hi vic lam & nhi'êu vj trI trong chu6i khách
son, nhà hàiig së ngày mt thng len. Do vy, di ngü dào to ithân hrc cho ngành Du
lich càng cap thigt hon.
ilL

Quyên loi chInh cüa giáng viên

1 Vê chuyên :nôn:
* Dirçc tIch Iüy them kign thfrc chuyên ngành Va trInh do tay ngh;
- f)tr ic hoc hói kiôn thtrc, kj nâng tü các dông nghip;
DLrcrc lam vic trong môi trir&ng than thiOn, sang to nhtrng ciing không kern
str nàng dng.
2. Véch5ihctçip:
Ducrc tao dfêu kien, duçc h trçr cp nht nh&ng tin hO khoa Ii9c cong ngh
trong phirn vi ngành, ngh d nâng cao trInh dO hoâc hoc Len trIrih do cao ho'n.
IV.

Vè co hOi thAng tiên

Co co' hOi thing tin khOng giól hn t&i các vl trI quãn l trong h thông to
chirc cia Nhà tnrà'ng.

