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Position 

Vị trí 

GIS OFFICER 

CÁN BỘ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

Department/Project/Country 

Phòng ban/ Dự án/ Quốc gia 
QTMAC/ Vietnam 

Last revised 

Lần xem cuối 
08-2022 

Project number 

Mã số dự án  
 

Line Manager 

Giám sát trực tiếp 

DBU Deputy Manager and DBU Manager 

Phó phòng DBU và Trưởng phòng DBU  

Shall report to 

Báo cáo cho 

DBU Deputy Manager and DBU Manager  

Phó phòng DBU và Trưởng phòng DBU 

Responsibilities/ Trách nhiệm: 

General responsibilities/ Trách nhiệm chung 

• GIS Officer is responsible for creating, maintaining and updating GIS related material. 
He/she will as well analyse and present the data from field operations with other 
geographical data as to represent the UXO/ERW contamination and the socio-economic 
impact data. Furthermore the GIS Officer will ensure the consistency and accuracy of 
available geographical data, and if necessary conduct field visits in order to ensure that all 
collected data is accurate. 

• Cán bộ thông tin địa lý chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì và cập nhật các tài liệu liên quan 
đến GIS. Nhân viên này đồng thời có vai trò phân tích và biểu diễn các dữ liệu thu thập từ 
hoạt động hiện trường và các dữ liệu địa lý khác nhằm thể hiện mức độ ô nhiễm do vật nổ 
liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và dữ liệu ảnh hưởng hoạt động kinh tế xã hội. Bên cạnh 
đó cán bộ Thông tin địa lý sẽ phải đảm bảo tính ổn định và chính xác của dữ liệu địa lý có 
sẵn, và nếu cần thiết cần tiến hành các chuyến thăm hiện trường nhằm đảm bảo các dữ liệu 
thu thập là chính xác 

Specific duties/ Trách nhiệm cụ thể  

• Have the day to day responsibility for management of GIS related tasks in the DBU.  

Có trách nhiệm quản lý các nhiệm vụ liên quan đến GIS hàng ngày tại Đơn vị Cơ sở dữ liệu. 

• Create maps and presentations on mine action activities by using GIS comprising of 
overview maps, detailed maps, enhanced task maps, task sketches, etc. 
Tạo bản đồ và các trình bày về hoạt động bom mìn sử dụng Hệ thống dữ liệu thông tin địa lý 
bao gốm bản đồ tổng quan, bản đồ chi tiết, bản đồ nhiệm vụ nâng cấp, phác thảo nhiệm vụ. 

• Ensure that above mentioned maps and presentations are sorted by thematic or in a 

chronological way and combined with tables, charts and pictures. 

Đảm bảo rằng các bản đồ và bản trình bày được đề cập ở trên được sắp xếp theo chủ đề 

hoặc theo trình tự thời gian và được kết hợp với bảng, biểu đồ và hình ảnh. 

• Organise the digitalisation of data coming in various formats and merge it with the available 

geographical data. 

Triển khai nhiệm vụ số hóa các dữ liệu đến với nhiều định dạng khác nhau và kết hợp chúng 
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với dữ liệu địa lý có sẵn. 

• Build and update the Shared Geodatabase created from QT IMSMA, ArcGIS Online apps and 

periodically share this Geodatabase among mine action organizations. 

Xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu địa lý được tạo từ IMSMA, các ứng dụng ArcGIS Online 

và chia sẻ Cơ sở dữ liệu địa lý dùng chung định kỳ giữa các tổ chức phòng chống bom mìn. 

• Ensure the accuracy of geographic data in the QT IMSMA and administrative map layers and 

mine action mapping layers to be constantly updated. 

Đảm bảo sự chính xác của dữ liệu địa lý trong Cơ sở dữ liệu IMSM Quảng Trị và các lớp bản 

đồ hành chính và các lớp bản đồ hành động bom mìn được cập nhật liên tục. 

• Assist DBU Deputy Manager in preparing GIS documents and training on GIS and supporting 

tools 

Hỗ trợ Phó Quản lý DBU tạo các tài liệu GIS và tập huấn về GIS và các công cụ hỗ trợ. 

• Support and work as a secondary and back-up for Data Processing Officer and QA/QC 

Officer on their respective technical issues in cases of their absences 

Hỗ trợ cho cán bộ Xử lý dữ liệu và cán bộ QA/QC về các vấn đề kỹ thuật tương ứng của họ 

trong trường hợp họ vắng mặt. 

• Do any other lawful duties as assigned by the DBU Manager and the DBU Manager 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng DBU và Phó phòng DBU. 

Required qualifications/ Các yêu cầu về bằng cấp 

Education/ Giáo dục 

• A University or college degree that includes studies in GIS or IT   

Bằng đại học hoặc cao đẳng có liên quan đến chuyên ngành GIS hoặc CNTT 

• Knowledge in computer handling and data acquisition 

Kiến thức về xử lý máy tính và thu thập dữ liệu 

• Good command of written and spoken English would be an asset. 

Thành thạo tiếng Anh viết và nói sẽ là một tài sản. 

Experience/ Kinh nghiệm 

• Using of databases and Geological Information Systems 

Sử dụng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý 

• Experience in using GIS software   

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm GIS 

Additional Considerations/ Các xem xét khác 

• The holder of the position is to abide by the policies set by QTMAC and represent the 

organisation in a loyal and responsible manner. 

Người nắm giữ vị trí này phải tuân thủ các chính sách do QTMAC đặt ra và đại diện cho tổ 

chức một cách trung thành và có trách nhiệm. 

 


