
TAP DOAN DÅU KHÍ QUÓC GIA VIGT NAM 
VIÇN DÁU KHÍ VIET NAM 

CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 
Doc lîp - Ty do - Hanh phúc 

S:3I6.../TB-VDKVN Hà Noi, ngày ?2 tháng 7 n�m 2020 

THÖNG BÁO 
Vv tuyên thyc tp sinh thye tp t¡i ViÇn Dàu khí ViÇt Nam 

V Lnh vrc, sô lrong cân tuyên dung thyc tp sinh: 

Stt L+nh Vrc Sô lurgng (nguroi) 

Minh giài dËa chân, phân tích thuÙc tính dËa chân phåc vy 
thäm dò dâu khí (�ja vt lý, Dja chât, Vt 1ý) 

X lý tài liçu dËa chân, tin hÍc phåc vå th�m dò dâu khí 

Todn, Vât ý, Dja Vt lý, Tin hÍc, �iÇn ti, Co khi) 

I1/ Thông tin chung: 

1. Dôi tugng tuyên dung: Cá nhân có chuyên môn liên quan �ên l+nh våc cân tuyên, 
cu thê nhu yêu câu vê trinh �Ù chuyên môn, ngo¡i ngîî và yêu câu khác nhu trong 
Phå luc kèm theo; có �ü n�ng lyc hành vi dê giao kêt Hop �ông theo quy dinh cça 

pháp lut 
2. Dja diêm làm viÇc: Trung tâm Nghiên cru Tim kiêm Th�m dò & Khai thác Dàu khí 

- Toa nhà ViÇn Dàu khí ViÇt Nam, sô 167, phô Trung Kính, phurong Yên Hôa, quân 
Câu Giay, thành phô Hà NÙi. 

3. Hinh thúc hop �ông/thôa thun: Thôa thun thuc tp 
III/ Mô tà công viÇc chung: 

Dugc �ào tao và tham gia nghiên cúu, thuc hiÇn các công trinh nghiên cru và úng dung 
khoa hÍc công nghÇ trong l+nh vrc cu thê nhr phân mô t� công viÇc tëng v/ trí trong Phå 
luc kèm theo. 

IV/Quyên loi: 
1. Dugc bó trí noi làm viÇc. 
2. Muc thù lao. Tôi thiêu 6 triÇu VNÐ/tháng. Ngoài ra, trong quá trình thrc tp, thåc 

tp sinh có thê nhn thêm các kho£n hô trã khác cça Don vi khi thåc tâp sinh tham 
gia thuc hiÇn các hãp dông Khoa hoc công ngh. 

3. Vi trí 1: Thrc tp sinh �ugc tiêp cn kiên théc, tài liÇu mÛi vê phân tich tài liÇu dËa 
vt lý (giêng khoan, dia chân thrc dja); áp dång phân tích khoa hÍc, hiÇn d¡i và ket 
hop vói các phrong pháp/tài liÇu khác �ê gii quyêt bài toán �Ëa chât. 
Vi trí 2: Thrc tâp sinh droc hÍc hoi, tiêp cn các kiên théc mói, hiÇn �ai vÁ Khoa 

hoc Tính toán huóng tói úng dång Tin hÍc, máy tính song song (super computer) dê giäi quyêt các bài toán Co-Vt lý nhiêu murc dÙ phéc t¡p, này sinh trong thyc tê 
công tác tim kiêm thäm dò Dâu khí, có tính tuong quan cao vÛi các ngành khoa hÍc 
khác (xu lý hinh ành, mô phông vt ly, hÍc máy v.v). 

4. Diêu kiÇn lao �Ùng khác: Theo quy dËnh cça ViÇn 
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V. Hô so ng tuyên bao gôm: 
1. CV bao gôm tóm t�t các thông tin: thông tin cá nhân (góm cå só diÇn thogilemail 

liên he), V�n bàng chéng chi, quá trinh công tác, thành tich d¡t duoc (bài báo- nêu 

2. Các ban sao công chúng vän bàng tÑt nghiÇp; Bàng diÃm tót nghiÇp d¡i hÍc/cao hÍc; 

3. Ban sao công chéng: Giây khai sinh, hÙ khâu và chéng minh thu/thë c�n cuóc/hÙ 

4. Giây khám séúc khöe cça co sß y tê dç �iêu kiÇn câp. ThÝi gian dugc câp không quá 

5. 04 ånh 4x6. 

có). 

các logi chng chi: ngoai ngü, nghê, �ào t¡o... (nêu có) 

chiêu. 

06 tháng tiính dên ngày nôp hô so. 

VI. Thoi h¡n nÙp hô so: 
1. Thoi h¡n nÙp Hôso: Dên hêt ngày 16/8/2020 �ên dja chi: 

Ban To chéc Nhân su ViÇn Dàu khí ViÇt Nam, sÑ 167, phó Trung Kính, phròng 
Yên Hoa, qun Câu Giây, thành phô Hà NÙi (g�p chË Trán Thj Vui, �T: 0972 

686464). 
2. Ung viên có thêgëi truóc file scan hô sa qua dËa chi email: vuitt@vpi.pvn.vn có 

copy (cc) tói minhtq@ypi.pvn.vn_và lamnd@vpi.pvn.vn �ê ViÇn xem xét so 
tuyên; hô so bàn giây úng viên có thê nÙp khi �ên thi tuyên/phông vân và chËu trách 
nhiem vê tính trung thrc, pháp lý cua hô so. 

Luu ý: sau thoi h¡n nop hô so 5 ngày làm viÇc nhtng ung viên �ü tiêu chuân tuyên chon
se duoc thông báo tham gia dy thi tuyên/phóng vân qua tin nh�n trên diÇn thoailemail cça 
tng vièn. 

DAT TN TRUÖNG 

DAU KK 

Noi nhan: 
- Các Truòng �¡i hÍc, ViÇn liên quan; 

K 
vIEN Giám �ôc EPC (e-copy, de t/h); 

- Luu: VT, TCNS (TTV,50b). VIET NAM www 
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GIÓI THI�U VÉ VEN DÀU KHÍ VIET NAM 

Dja chi: 167 Phô Trung Kinh, Phurong Yên Hòa, Qun Câu Giáy, Thành phó FHà NÙi 

Website: https://www.vpi.pvn.vn 

ViÇn Dâu khí ViÇt Nam (true thuÙe Tp doàn Dâu khi Quóc gia ViÇt Nam) là Tó chírc 

khoa hÍc công nghê ho¡t dÙng trong các l+nh vyrc công nghiÇp dâu khí të thugng nguôn 
dên h¡ nguôn, là Tó chée nghiên ciu khoa hÍc và triên khai côong nghÇ duy nhât cça 
Tp doàn Dâu khi Quôc gia ViÇêt Nam, try sß chính t¡i Hà NÙi. ViÇn có 8 Trung tam 
nghiên cúu và dich vy chuyên ngành và 9 Don vi chuyên môn, nghiÇp vu: 

08 Trung tâm nghiên cúu và dËch vu: 

Trung tam Nghiên céu Tim kiêm Th�m dò và Khai thác Dâu khií; 

Trung tam Nghiên céu và Phát triên Ché bién Dàu khí; 

Trung tam Nghiên círu và Phát triên An toàn và Môi truong Dàu khí; 

Trung tâm Üng dång và Chuyén giao Công nghê; 
Trung tam Nghiên cru Kinh té và Quân lý Dàu khí 

Trung tam Phân tíich Thí nghiÇm; 

Trung tam Luu trï Dâu khí; 

Trung tâm �ào t¡o và Thông tin Dâu khí. 

n. 

09 Don vi chuyên môn, nghiÇp vu 
Ban To chúc Nhân su 
Ban Kê ho�ch Tài chính; 

Van phòng 

Ban Khoa hÍc Chiên lugc; 

Ban Công nghÇ Thông tin; 

Tòa so¡n Tap chi Dâu khi; 

Bo phân Kinh doanh; 

Bo phan Phát triên ThË truòng Khoa hoc Công nghe 

Bo phân Chuyên �oi sÑ6. 

vIEN 
DAU KH 
IET NA 



Quy che quán lý thec tp sinh cça VDKVN 

2. BM.TCNS.06.02 

DANH SÁCH V. TRÍ THVC TAP SNH CAN TUYÉN DUNG - DOT 1 N�M 2020 (EPC) 
(Phyu lyc kèm theo Thông báo tuyên dung só 3396 TB-VDKVN ngày ngày 217/2020) 

Don vË Yêu câu 

Trinh do chuyên 

môn 

Stt TTS làm Ngoai 

ngï 

Ghi 
chú 

Mô tà công viÇc cy the 

viec Khác 

Tham gia lp trinh các phân mêm xë lý tin - Tin hoc: Có khå n�ng lp trinh | 
(Matlab, C. 

- N�ng luc khác: Uu tiên các úng 
viên có các kiên théc sau: 

+Có thiên huóng yêu thích và ty 
nghiên cu (�·c biÇt các l+nh vyc:| 

hiÇu dja chân (loc tín hiêu- có bao gôm nhn 
nghiÇp �ai 

Trung 
tâm 

Nghiên 

dang tin hi�u), 2D Fourier Transform, Radom 

Transform, sparse signal processing, dng 

anh dja chân (dËch chuyen �Ëa chân), 
cúu Tim tomography, wave propagation by simulation 

(modeling), tôi uu hóa, machine learning... 
Th�m dò| Tham gia lâp trinh, vn hành và bão tri hÇ 
& Khai thông máy tính song song phue vy xë lý tín 

hoc tro lên (ho·c 

chuân 

nghiÇp), các ngành 

khoa hÍc tu nhiên 

có liên quan �ên 
chuyên 

Toán, Vt lý, �ja 

Vat ly, Tin hÍc, 
Diên tù, Coa khií. 

Trinh 

dÙ tiêng 

Anh 

doc 

dugc tài Toán/Vt lý/�ja Vt lý; phuong 

lieu 

huyên+Thành th¡o vé lp trinh (C, Python, 

môn. 

bi tôt 

1 kiêm 

pháp tính-tôi uu hóa, xu lý tin hiÇu); 
ngành 

thác Dâu |hiÇu dËa chân, tính toán du liÇu lÛn. 

khí 

ASM...), ting làm các project lp 
trinh, có hiéu biêt vê hÇ �iÁu hành,| 

phàn céng, mang. 
+Khå n�ng làm viÇc nhóm tôt. 

-Tham gia hô trg ký thut phân céng, phân 
mêm (Linux, Window). 

Lan ban hành: 01 



Owy ché quarn thuc top sinh cùa VDKVN 
Yêu câu 

Don vi Trinh do chuyên Ghi 
chú Ngoai Stt TTS làm Mô ta công vi�c cy thê Khác 

vi�c môn ng 

Trinh dÙ tin hÍc: thành th¡o ký 

n�ng v�n phông. 

N�ng luc khác: ru tiên các úng 

cë viên có thêm các kiên théc sau 

o Có thien huóng tyu nghiên 

Tot nghiÇp Dai 
Trung 
tâm 

Nghiên 
cru Tim 

kiem 

Th�m dò 

Tham gia phân tích tài liÇu dan hoi taihoc trò lên (ho·c| 
giêng khoan. 

Tham gia minh giài tài liÇu dja chân nghiÇp), các ngành | 
sau cong, thuÙc tính dËa chán phåe vu khoa hoc ty nhiên 

cho dánh giá câu trúc, hÇ thông Dâu có liên quan dén 

khi. 

Trinh 

do tiêng 

Anh 

doc 

duoc tài 

lieu 

chuyên 
mon. 

chuan bË 
tot 

cu, và kh� n�ng làm viÇc 

nhóm. 

Có kiên théc co b£n vè dËa 

chát, tài liÇu �ia vt lý giéng 

khoan và tiín hiÇu �ja chân. 

Kién thrc co bàn v� lp 

trinh, phân tích dï liÇu lón. 
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chuyên ngành �ja| 
vat 1y, �ja chät, | 
Vat lý. 

o 

Khai Tham gia hÑ tro ký thut phân céng, 
thác Dâu phân mêm (Linux, Windows) 
khí 
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