Đề xuất chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ về Công Nghệ
Thông Tin
Kết quả điều tra, khảo sát thực tế tình hình bố trí và sử dụng người làm chuyên môn, nghiệp
vụ về CNTT trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam thời gian qua cho thấy công chức làm
trong lĩnh vực CNTT bao gồm:
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Như vậy để xây dựng chức danh chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT phải căn cứ vào
hệ thống chức danh tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chung đã được cơ quan có thẩm
quyền ban hành đối với từng lĩnh vực hoạt động để cụ thể hoá đối với lĩnh vực CNTT, Do
đó, chức danh tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ về CNTT có thể xây dựng theo hướng sau:
l. Trong lĩnh vực quản lý hành chính.
Những người làm chuyên trách về CNTT chủ yếu thực hiện chức năng quản lý điều
hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực CNTT. Do vậy, theo tính chất và mức độ phức
tạp của công việc các ngạch trong lĩnh vực quản lý CNTT ở khu vực hành chính nhà nước
bao gồm 3 ngạch sau:
- Chuyên viên cao cấp CNTT.
- Chuyên viên chính CNTT .
- Chuyên viên CNTT.
- Cán sự CNTT.
2. Trong lĩnh vực hoạt động kỹ thuật và dịch vụ
Những người làm chuyên trách về CNTT chủ yếu thực hiện các hoạt động về kỹ
thuật, công nghệ, dịch vụ liên quan trực tiếp đến CNTT và hệ thống thông tin. Do vậy, theo
tính chất và độ phức tạp của công việc các ngạch trong lĩnh vực kỹ thuật và dịch vụ CNTT

bao gồm 5 ngạch sau:
- Kỹ sư cao cấp CNTT.
- Kỹ sư chính CNTT.
- Kỹ sư CNTT.
- Kỹ thuật viên CNTT.
- Nhân viên CNTT.
3. Trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy CNTT
Những người làm việc trong lĩnh vực này chủ yếu làm công tác giảng dạy về CNTT.
Vì vậy, theo tính chất và độ phức tạp của công việc các ngạch trong lĩnh vực giáo dục - đào
tạo về CNTT bao gồm 3 ngạch sau:
- Giảng viên cao cấp CNTT.
- Giảng viên chính CNTT.
- Giảng viên CNTT.
4. Trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai CNTT
Những người làm chuyên trách nghiên cứu về CNTT chủ yếu là thực hiện các hoạt
động về nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng về CNTT. Do vậy, theo tính chất và độ phức tạp
trong công việc này các ngạch nghiên cứu, triển khai các ứng dụng về CNTT bao gồm 3
ngạch sau:
- Nghiên cứu viên cao cấp CNTT.
- Nghiên cứu viên chính CNTT.
- Nghiên cứu viên CNTT.
Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức đã được quy định tại điều 36 của Pháp lệnh
Cán bộ, công chức đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2003.
Điều 43 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày l0/10/2003 của Chính phủ về việc
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Điều 48 của
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thì:
- Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chức danh, tiêu chuẩn công chức
chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính nhà
nước;
- Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chức danh, tiêu
chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;
- Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chức danh, tiêu
chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật dịch vụ và lĩnh vực nghiên cứu - chuyển giao công nghệ.

