
THÔNG BÁO 
Giới thiệu ứng cử viên chức danh Phó giám đốc Học viện 

 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là đơn vị trực thuộc Tập 
Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn), có nhiệm vụ đào tạo ở bậc đại 
học và trên đại học; nghiên cứu khoa học công nghệ, kinh tế và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin.  

Học viện hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 12 khoa đào 
tạo Đại học và Sau Đại học các ngành: Điện tử - Viễn thông, Điện - Điện tử, Công 
nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Kế toán với gần 26 ngàn Sinh viên 
các hệ đang theo học; Học viện có 03 Viện nghiên cứu chuyên ngành trong các 
lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin và kinh tế Bưu chính Viễn thông hoạt 
động theo cơ chế đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp; Học viện có 2 Trung tâm 
tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và 
đào tạo cấp chứng chỉ. 

Được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Học viện, Học viện Công nghệ 
Bưu chính Viễn thông sẽ bổ sung thêm 02 Phó giám đốc Học viện. Cụ thể: 

- 01 đồng chí Phó Giám đốc giúp Giám đốc Học viện trong công tác Quản lý 
Đào tạo. Công việc dự kiến: Quản lý, xây dựng và phát triển các chương 
trình đào tạo của Học viện; tổ chức xây dựng và đánh giá kiểm định các 
chương trình đào tạo của Học viện; Chỉ đạo, tổ chức hoạt động nghiên cứu 
khoa học trong khối cán bộ giảng viên; Chỉ đạo phối hợp, tổ chức hợp tác 
chuyên môn, liên kết đào tạo và trao đổi thông tin với các trường Đại học 
khác trong và ngoài nước… 

- 01 đồng chí Phó Giám đốc giúp Giám đốc Học viện trong công tác Quản lý 
Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ. Công việc dự kiến: Quản lý 
công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Học 
viện; Trực tiếp chỉ đạo các Viện nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ Nghiên 
cứu khoa học phục vụ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam và xã hội; 
Chỉ đạo thực hiện gắn kết giữa Nghiên cứu và Đào tạo với Sản xuất kinh 
doanh trong toàn Học viện; Quản lý thông tin khoa học của Học viện; Chỉ 
đạo tổ chức, tham gia các hội nghị khoa học, hội nghi Quốc tế có sự tham 
gia, chủ trì của Học viện … 

Tiêu chuẩn chung của các ứng cử viên như sau:  
- Đã hoặc đang làm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa đào tạo Đại 

học hoặc sau Đại học các trường đại học; Giám đốc, Phó giám đốc Học viện 
(có đào tạo đại học); Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu trực 



thuộc cấp Bộ trở lên;  Vụ trưởng, Phó vụ trưởng các vụ thuộc Bộ; Trưởng 
ban, Phó trưởng ban chức năng thuộc Tập đoàn BCVT Việt nam; Giám đốc, 
Phó Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Khoa học công 
nghệ và Đào tạo;  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín trong giới khoa học, giáo dục; 
tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ. Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học, quản lý giáo dục đại học;  

- Có tầm nhìn và năng lực triển vọng đóng góp được tốt ở cương vị Phó giám 
đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

- Tuổi không quá 50 đối với nam, 40 đối với nữ (Trường hợp đặc biệt không 
quá 55 đối với nam và 45 đối với nữ) tính đến tháng 12 năm 2010. Có đủ sức 
khỏe để đảm đương nhiệm vụ được giao. 

- Có học vị Tiến sĩ trở lên về khoa học kỹ thuật (đã qua bồi dưỡng về quản lý 
kinh tế) hoặc quản lý kinh tế hoặc quản lý đào tạo. 

- Sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ thông dụng (ưu tiên tiếng Anh). 
Học viện quan tâm và ưu tiên các ứng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư 
và khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học gốc Việt ứng cử.  

Quyền lợi: 
- Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận; 
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, trân trọng cán bộ trí thức; 
- Nhiều cơ hội để cống hiến và phát triển sự nghiệp; 
- Được hưởng các chế độ khen thưởng, phúc lợi theo kết quả làm việc. 
- Được hưởng các chế độ lao động (BHXH, BHYT, BHTN…) theo quy định 

của Nhà nước và của Tập đoàn BCVT Việt nam. 

Địa điểm làm việc chính: Hà Nội 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo để nhận được 
giới thiệu hoặc nhận được tự ứng cử của các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản 
lý… có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng ứng cử bổ nhiệm vào chức danh Phó giám 
đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Hồ sơ giới thiệu ứng viên gồm lý lịch (mẫu 2C/TW (file đính kèm) có xác nhận 
của cơ quan hoặc chính quyền địa phương) và bản sao các văn bằng chứng chỉ liên 
quan xin vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Công nghệ Bưu chính 
Viễn thông, số 122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 
0437562185, trước ngày 30/11/2010 để tổng hợp và báo cáo Tổng giám đốc Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xem xét quyết định.  


