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KE HOACH
Xét tuyén viên chuc các do'n VI S' nghip
trtjc thuc S& Tài nguyen và Môi truffng nirn 2020
I. CAN C15' P1-lAP LV
-, Lu.t Viên chü'c so 58/2010/QHI2 ngày 15/10/2010; Lut si:ra doi, bô sung
môt so diêu cüa Luât Can bO, cOng chtrc, viën chUc ngãy 25/1 1/2019;
- Nghj djnh s 29/20! 2/ND-CP ngáy 12/4/2012 cüa ChInh phi quy djnh v
tuyên dung, sCi' ditng và quãn I? viên chirc;
- Nghj djnh s 161!2018/ND-CP ngày 29/1 1/2018 cCia ChInh phü sü'a dôi, bô
sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chtrc, viên chirc, nâng ngch cong chirc,
thãng hang viên chirc và thirc hin ché d hçrp dông mt so 1o.i cong vic trong co
quan hành chInh nhà nu'Oc, don vj sr nghip cong lap;
- Thông tu' s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa Bô Ni vi ye vic
hung dan ye tuyên dung, k' kêt hgp dông lam vic vâ den bti chi phi dào tao, bôi
duäng dôi vói viên chirc; Thông tu' so 03/201 9/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bô
Ni vi ye vic si:i'a dôi, bO sung mt sO quy djnh ye tuyên ditng cong chirc, viên
chrc, nâng ngch cong chrc, thãng htng viên chirc và thrc hin chê d hçip dông
rnt so 1oi cong vic trong Co quan hành chInh nhà nu'ó'c, don vi si,r nghip cong
1 p;
- Thông ttr s 16/2012/BNV ngày 28/12/2012 cuã B Ni vi ban hành Quy
chê thi tuyên, xét tuyên viên chirc, ni quy ks' thi tuyên, thi thang hang chirc danh
nghê nghip dôi vOi viên chüc;
- Thông tu s 228/2016/BTC ngày 11/11/2016 ca Bô Tài chInh quy djnh
müc thu, chê do thu, nôp, quân 1' và scr dung phi tuyên diing, dir thi nâng ngch,
thäng htng cong chirc, viên chirc;
- Thông tu lien tich s 52/2015/TTLT-BNV-BYNMT ngãy 08/12/2015 ci:ia
Bô Tãi nguyen và MOi tru'ing vã B Ni vii ban hãnh Thông tu' lien tjch quy djnh
m so và tiêu chuân chCrc danh nghC nghip viên chrc chuyên ngành dja chInh;
- Thông tir lien tich s 56/2015/TTLT-BNV-BTNMT ngày 08/12/2015 ci1ia
Bô Tài nguyen và Môi tri.thng và Bô Ni vv ban hành Thông tu' lien tjch quydjnh
rn sO và tiêu chuân chi:rc danh nghê nghip viên chtrc chuyên ngành quan träc tài
nguyen vá rnOi tniäng;
- Thông tu' s 77/2019/TT-BTC ngãy 11/11/2019 cüa B Tãi chmnh ban hánh
Thông tu' quy djnh ma so, tiêu chuân chuyên môn, nghip vu và xêp luo'ng dOi vói
các ngch cOng chirc chuyên ngành ké toán, thuê, hãi quan, dr trir;
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- Quyt djnh so 46/2014/QD-UBND ngây 16/10/2014 c1a UBND tinh Ha
Nam ye vic ban hânh quy djnh ye phân công, phãn cap quãn l' to chirc b may,
can b, cong chi'c, viên chirc vâ ngu'i lao dng;
- Quy& djnh s 2 7/20 16/QD-UBND 16/8/2016 ciia UBND .tinh Ha Nam Quy
djnh chirc nãng, nhim vii, quyên han và co câu tO chirc ciia Sâ tài hguyen va MOi
trLrYng;
- Quyt djnh s 1359/QD-UBND ngày 08/8/2018 cüa UBND tinh Ha Nam phê
duyt danh mitc vj tn vic lam trong các dan vl si,r nghip cong 1p tnIc thuc S Tài
nguyen và Môi tru'ng;
- Can cr chi tiêu biên ch So Tãi nguyen và Môi trirOng duqc giao nãm 2020;
- Can cO thirc trng biên ch sir nghip vâ nhu dtu sO diing tai các don vj sir
nghip thuc SO nãm 2020 và các nãm tiêp theo, SO Tài nguyen và MOi truOng xây
dirng Kê hoach xét tuyCn viên chOc sr nghip nãm 2020, nhu sau:
I. M1JC DICH, YEU CAU
1. Miic dIch
B sung di ngü viên chOc CO nang 1irc chuyên môn, phm chit dao dOc t&, am
hiêu nghê nghip, chInh sách pháp 1u.t cüa Nhà nuOc, dáp Ong yêu câu nhim vi,
dáp Ong ye cci câu vic lam trong các don vj sr nghip thuc SO.
2. Yêu cu
Xét tuyên viên chOc các don vj tnrc thuc SO Tài nguyen và MOi truOng xut
phát tr vj trI vic lam, dam bão dcing co câu, phci hqp vOi yêu câu thirc tiên cOng
vic.
Phâi dam bâo cong khai,minh bach, diing quy djnh cüa pháp lut.
DOi vOi nguOi di xét tuyén phái dáp Ong day diLl các diu kin, tiêu chun
theo quy dnh và phãi chap hãnh sir phân cong cong tác cña tO chOc khi trüng
tuyên.
So Tài nguyen và MOi truOng có trách nhim b trI, sO dicing nguOi triLlng
tuyên theo ding các quy djnh hin hành cOa Nba nuOc và vj tn vic lam dã däng
k.
III. NO! DUNG KE HOCH
1. So Itrqng tuyn diing
a) Thirc trng nhân 1irc
- So biên ché viên chOc duçc giao nãm 2020: 74 ngirOi
- S viên chOc hin có tinh dn 0 1/8/2020: 53 nguOi
b) SO h.rçing viên chOc d nghj tuyn diving: 21 nguOi
(co bang thong kê nhu cu, v/ trI tuyé'n c4ing viên cht'cc theo ngch, chuyên
ngành cie thé cua các do'n vf trc thuç5c Sá Tai nguyen và Môi trwàng kern theo ice
hooch nay)
2. Diu kin dáng k dir tuyên
2.1 NguOi có dü các diêu kin sau day không phân bit dan tc, 11am, nO;
thành phân xã hi, tin nguOng, tOn giáo, có nguyen vQng lam vic tai các don vj s1r
nghip thuc SO Tài nguyen và MOi trixOng duc däng k' dr tuyen:
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a) Là ngithi có rnt quc tjch là quc tjch Vit Nam và cu trü tai Vit Nam;
b) Tui di tr 18 tui trâ len;

c) Co dan dang k' dij tuyn;
d) CO ii ljch rO rang;
d) CO van b&ng, chirng chi dào tao, chüng chi hành ngh phü hqp vOi vj trI
vic lam can tuyên;
e) TrInh d ngoi ngü' có mt trong các trInh d ngoi ngQ' thông dung (Anh,
Pháp, Nga, DOc, Trung Quôc) sau day:
- Chirng chi ngoi ngi' b.c 2 trà len theo quy djnh tai Thông tu' so
01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo dic vã Dào tao ban hành
khung näng 1ixc ngoi ngü' 6 bc dting cho Vit Nam và cong van so
6089/BGDDT-GDTX ngày 27/10/2014 ci.ia Bô Giáo dic và Dào tao ye vic quy
djnh dôi vOi chirng chi ngoi ngü.
- Chirng chi ngoai ngü' quy di:
+ Chirng chi ngoi ngU trInh do B trà len theo quy& djnh s 1 77/QD-TCBT
ngày 30/01/1993 hoc trInh d A2 trâ len theo Quyêt djnh so 66/2008/QDBGDDT ngày 0 1/12/2008 hoc chrng chi ngoi ngU quôc tê khác dâ duqc Bô
Giáo diic và Dào tao cho phép quy dôi tuang duo'ng b.c 2 tr len.
+ Co chi.rng chi quc th cOn han sü' diing nhu TOEFL, TOEIC, JELTS, FCE
hoc có bang tot nghip cao däng ngoi ngO' tr& len.
fl Trinh dO tin hoc:
Co trInh d dat chuãn k9 näng sü' dçing cong ngh thông tin co bàn theo quy
djnh tai Thông tu' sO 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và
Truyên thông quy djnh chuân k nang si.r diing cong ngh thông tin, Thông tu' lien
tjch so 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/6/2016 cüa B Giáo diic và Dào
tao - B Thông tin và Truyên thông quy djnh to chrc thi và cap chirng chi img
dçing cOng ngh thông tin hoc có bang trung cap Tin h9c tth len.
g) Dü sirc khoê d thirc hin cong vic, nhim vi.
2.2. Nhüng nguôi sau day không du'qc dang k' dr tuyn viên chirc:
a) Mt nãng 1iic hành vi dan sir hoc bj han chê näng 1trc hành vi dan sir;
b) Dang bj truy ci'u trách nhirn hmnh sçi'; dang chap hành bàn an, quyêt djnh
ye hInh sir cQa Toà an; dang bj áp diing bin pháp xi:r l' hành chInh du'a VO Co s&
chü'a bnh, co sâ giáo dc, tri.thng giáo du'O'ng.
3.Hôso'dãngkdy'tuyên
Ho so dãng k' dir tuyên viên chrc bao gôm:
a) Don däng k' dir tuyên viên chirc (theo mu).
b) Bàn So yu l ljch tir thut co xac nh.n cüa co quan có thâm quyên trong
thai han 06 tháng, tInh den ngày np ho so dir tuyên;
c) Bàn sao Giy khai sinh, s h khu có ten ngui tuyên diing (cO cOng
chüng);
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d) Ban sao các van bang, chirng chi và kêt qua h9c tp theo yêu câu ccia vj tn
dir tuyn, du'qc Co quan có thârn quyn chrng thçrc. Tru&ng hp có van bang do co
s& dào tao nirc ngoài cap phâi duqc cong chtrng dch thut sang tiêng Vit;
d) Ban sao chtrng chi ngoi ng0, tin h9c;
e) Giây chrng nhn süc khóe con giá trj sr dung do co quan y t dü diu
kin dtxçic khám sCrc khOe chCrng nhn theo quy djnh tai Thông tiE so 14/2013/TTBYT ngày 06/5/20 13 cua Bô Y té ye vic hixOng dan khám sirc khóe (không qua
06 tháng tInh den ngày nôp ho so' dy' tuyên);
f) Giy chirng nhn thuc di tuclng xu tiên trong tuyn diing viên chirc (nu
co) duc co quan, to chirc Co thârn quyên chirng thrc;
g) 02 phong bI có tern, ghi rö hQ ten, dja chi và s din thoai lien lac cüa
nguoi dir tuyên; 02 ãnh cc 4x6cm.
Các loai giy t duqc sap xêp theo thu ty nhu' trên, dirng trong ttii h so.
Luuj:
- Ngu'&i co bang tt nghiép rnài du diu kin h so.
- Khi ni5p ho so', ngu'&i du' tuyén mang theo ban chInh: Bang tt nghip, Bang
diem toàn khóa hQc, các loai chz'ng chi dé dOi chiéu.
- Trwàng hcip ngu&i dang Icj> die Xe! tuyén vào các v trI tgi chInh do'n vj sy'
nghip try'c thuç3c Sà Tài nguyen và Móitru'&ng ma ngwO'i do dang lam hcip dcng
thi phdi cO ban cam két chám dth't hQp dOng lam vic có xác nhn cza Thi tru'Ong
do'n vj dan vj sy' nghip do.
* Dja diem ban và thu ho so: Sâ Tài nguyen và Môi trithng Ha Nam
('Dja chL du'àng Lé C'Ong Thanh, phu'àng Lam Ha, thành ph Phii Lj, tinh Ha
Nam)
4. Ni dung tuyên dyng
a) Xét tuyén viên chz'c dwctc thy'c hiçn theo 2 vông nhu' sau.
* VOng 1: Kim tra diu kin, tiêu chun c1a ngithi dir tuyn däng k dr
tuyên theo yêu câu ct.ia vl tn vic lam, nêu phti hçip thI ngu1i di,r tuyn dtxçic tham
dirvOng2.
* VOng 2: Kirn tra, sat hach thông qua phOng vn ye nãng ly'c, trInh do
chuyên môn, nghip vii cüa ngi.thi dr tuyên.
•Ni dung phOng vn: Grn kin thirc chung, kin thirc v chuyên rnôn, nghip
vit cCia vj trI vic lam và chtrc danh nghê nghip can tuyên.
Luu ': Danh miic tài lieu phóng vn duçic cong khai trén cOng thông tin din
tCr cüa Si Tài nguyen và Môi tru&ng, thI sinh cp nht và tir on tp ('cO danh myc
tOi lieu kern theo).
Diem phong vn dirçc tmnh theo thang dim 100.
Thai gian chu.n bj vâ trâ ki câu hOi phóng vn cOa mi thI sinh không qua 30
pliit.
Không thirc hin phic kháo dôi vâi kët qua phOng van.
b) xac djnh ngu'O'i tring tuyén trong kj) xét tuyén vién chi'c
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Ngu?iii tr1ng tuyn trong k' xét tuyên viên chirc phãi có dü các diêu kiin sau:
- Co kêt qua diem phông van dat tir 50 diem tth len;
- Co so diem vông 2 cong vói diem uu tiên (nêu co) cao han lay theo thtr tir ttr
cao xuông thâp trong phm vi chi tiêu di.rçc tuyên ding theo trng chrc danh nghê
nghip và vi trI vic lam.

- Truing hçp có t& 02 ngui trô len có kt qua diem phông van cong v&i
diem uu tiên (nêu co) bang nhau a chi tiêu cuôi càng can tuyên dung thI nguai có
kêt qua diem phông van vông 2 cao han l ngithi trüng tuyên; nêu van không xác
djnh &rçYc thI Giám dôc Sâ quyêt djnh ngLthi triing tuyên.
- Trithng hqp ngi.räi dr tuyn xét tuyn viên chirc thuc nhiu din ixu tiên thI
chi ducxc cong diem tiu tiên cao nhât vào ket qua diem thi tai vông 2.
- Không thrc hin báo lixu kt qua xét tuyn cho các kS' xét tuyen lan sau.
5. Dti tuçrng và diem tru tiên trong tuyên dyng viên chuc
- Anh hiing Lirc luçmg vu trang, Anh hung Lao dng, thuong binh, nguOi
hithng chInh sách nhu thu'ong binh, thuang binh ba1 B: duc cong 7,5 diem vào
kêt qua diem thi tai vông 2;
- NgixOi dan tc thiêu so, si quan quãn di, si quan cong an, quân nhân chuyên
nghip, ngirOi lam cong tác ca yêu chuyên ngành, con 1it si, con thucmg binh, con
bnh binh, con cüa nguOi hirOng chInh sách nhu thuong binh, con cüa thuang binh
loai B, con cüa ngu'Oi hoat dng each rnng truOc tong khOi nghia tIc ngày
19/8/1945 trd' ye truó'c,), con dé cüa ngithi hoat dng kháng chiên bj nhim chat
dc hóa h9c, con Anh hing Lire luçrng vu trang, con Anh hung Lao dng: duqc
cong 5 diem vào kêt qua diem thi tai vông 2;
- Ngt.thi hoàn thành nghia v1.i quân sir, nghia vii phiic vy có thOi han trong lçrc
lung cOng an nhân dan, di viên thanh niên xung phong, di viên trI thtrc trë tInh
nguyn tham gia phát triCn nOng thOn, mien nái tir dü 24 tháng tr& len dã hoàn
thành nhim vy: duc cong 2,5 diem vo kêt qua diem thi tai vOng 2.
6. Hi dIng xét tuyên
6.1. Hi dng xét tuyên do Giám dc SO Tài nguyen và MOi tru'ô'ng quyët
djnh thành 1.p, có 05 thành viên, gôm:
- Chü tjch Hi dng: 01 dng chI Lãnh dao 50
- Uy viên: Lânh dao mt so don vi thuôc SO

- Uy viên kiêm Thu k' Hi dng: Chánh Van phông SO
Nhim vi,i, quyen han cüa các thành vien Hi dông xét tuyên thirc hin theo
quy djnh tai Diêu 2 cOa Quy che to chrc xét tuyên cOng chüc, viên chOc, xét thäng
hang chCrc danh nghe nghip viên chCrc ban hãnh kém theo Thông tu so
03/2019/TT-BNV ngay 14/5/2029 cüa B Ni vy ye vic süa dôi, bô sung mt sO
quy djnh ye tuyên dyng cong chüc, viên chirc, nâng ngch cong chrc, thäng hang
viên chirc và thirc hin chê d hgp dông mt sO boai cong vic trong co quan hành
chInh nhà nuOc, don vj sr nghip cOng lip.
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6.2. Ban kim tra phiu và ho so dãng k dir tuyên
Ban kim tra phiu và h so däng k' dir tuyn do ChU tjch Hi dng xét tuyn
thânh 1p gm 3 thành viên.
Nhirn vçi, quyên hn vâ trách nhim cüa Ban kiêm tra phiêu vã ho so dang k'
dr tuyén thtrc hin theo quy djnh t?i Khoãn 2 Diêu 3 cüa Quy ché to chirc xét
tuyn cong chi'c, viên chüc, xét thang hang chrc danh nghê nghip vién chirc ban
hành kern theo Thông ti! so 03/201 9/TT-BNV ngây 14/5/2029 cüa B Ni vii ye
vic sra di, bô sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chirc, viên chirc, ,nâng
ngach cOng chrc, thang hang viên chrc và thxc hin chê do hçip dông mt so 1oi
cOng vic trong co quan hành chinh nhã nithc, don vj si,r nghip cong lap.
6.3. Ban kiêm ira, sat hch
Ban kim tra, sat hch do Chü tjch HOi dng xét tuyn thành lap, gm:
Trithng ban và các thành viên.
Ban kiêrn tra, sat hch grn có các tiu ban: Tiu ban soan thão câu hOi phOng
van và tiêu ban phóng van.
- Tiéu ban soan tháo câu hOi phöng vn: Do Chü tjch hi dng xét tuyên quyêt
djnh, gôm: Triràng tiêu ban vâ các thành viên. Tiêu ban soan thão câu hOi phOng
van lam vic tai dja diem bit Ip, cO sir giám sat cüa Cong an tinh. Vic quãn 1
tài 1iu và câu hói phOng van theo chê d tài lieu mit.
- Tiêu ban phöng vn: Do Chü tjch hi dng xét tuyn quyt djnh, gm:
Truâng tiêu ban và các thânh viên.
Nhiêm vu, quyên han cua Ban Kiêm tra, sat hach tht.rc hiên theo quy dinh tal
Khoãn 2, Khoãn 3 Diêu 4 cüa Quy ché to chirc xét tuyên cOng chirc, viên chüc, xét
thang hang chcrc danh nghê nghip viên chirc ban hành kern theo Thông tu' s
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2029 cüa B Ni vi ye vic sira dôi, bô sung mt s
quy djnh ye tuyen diing cong chirc, viên chirc, nâng ngch cong chirc, thang hang
viên chrc và thirc hin ché d hcip dông mt sO loai cOng vic trong co quan hành
chInh nhà niróc, don vj sir nghip cOng 1p.
6.4. Ban giãrn sat kS' xét tuyen: Dê nghj Chü tch UBND tinh quyt djnh
thành 1p Ban giám sat kS' xét tuyên.
Hi dng xét tuyên duçic sr dung con du và tài khoán cüa Sâ Tâi nguyen và
Môi tnthng trong các hoat &ng cüa Hi dông vâ tir giãi the sau khi hoàn thành
nhim vu.
7. Kinh phi to chüc xét tuyn
7.1. PhI dirtuyn
Müc thu 500.000d/thI sinh dang k dr tuyn (theo Thông tw s 228/2016/BTC
ngày 11/11/2016 caa B5 Tài chinh quy djnh mi thu, ché d thu, nç5p, quán 1j và
st' dyngplv' tuyn dyng, c4i thi náng nggch, thang hçzng Cong chz.'rc, viên chiic,).
7.2. Ni dung chi
Theo Thông tu so 228/2016/BTC ngày 11/11/2016 cUa B Tài chInh quy djnh
mrc thu, chê d thu, np, quãn l' yà sCr ding phi tuyên dung, dr thi nâng ngach,
thang hang cong chrc, viên chtrc.
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IV. TO CI1C TH1J'C HIN
1. TrInh Chü tjch UBND tinh phê duyt Kê hoach trithc ngày 15/9/2020.
2. Di,r kiên tir ngày 16/9/2020 dn 15/10/2020
- Däng Thông báo tuyn dung trên Báo Ha Nam, Cong thông tin din tü cüa
S& Tài nguyen và Môi trung và niêm yet cong khai ti tril so lam vic cüa SO Tài
nguyen và Môi truOng.
- Ban, thu ho so xét tuyên.
3. Di kin tü ngày 16/10/2020 den 25/10/2020
- Kiêrn tra diu kiên, tiêu chuân cCia nguOi dr tuyên;
- H9p Hi dng xét duyt thI sinh dü diu kin và thI sinh khOng dü diu kiin
tham dir phOng van.
- Niêm yt cong khai ti tri s& và cOng thông tin din tO ccia SO Tài nguyen
và MOi truOng danh sách thI sinh dii diu kin, thi sinh khOng dii diêu kiin tham du
phiing van.
- Gi:ri thông báo tOi thI sinh dii diu kiin tham di,r phOng van.
4. Du kin tO ngày 26/10/2020 den 05/11/2020
- To chOc phiing van;
- Tong hcrp két qua xét tuyên;
- H9p Hi dông xét tuyên;
- TrInh UBND tinh phê duyt kêt qua xét tuyên;
- Thông báo k& qua xét tuyên cho thI sinh;
- NguOi tring tuyn mang ban gOc van bang, chiLrng chi, qua trInh tham
dóng báo hiêm xa hi (neu co)... dé k' hp dông lam vic.
Trên day là K hoch tuyên dung viên chOc nãm 2020 ciia SO Tài nguyen
Môi truOng Ha Nam.
Trân tr9ng báo cáo và kInh d nghj ChO tjch UBND tinh phC duYt.r_._
TVo'i nhân:
- IJBND tinh (irInhphê duvê.'
- SO' NÔi vu 'dê thd,ii dinh):
- Unh dao SO';
- Lu'u: VT, VP.
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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DcIp-Tiydo-Hinh phác

UBND TNH HA NAM
SO' TA! NGUYEN vA MO! TRUNG

SO LU'YNG, V TRI VIC LAM vA YEU CAU TRINH oQ CAN TUYEN VIEN CHU'C NAM 2020
(Kern theo Ké hoqch s: 1449/KH-STN&MT ngày 28 tháng 8 nãm 2020)
Nhu cu cn tuyn
Stt

Don vl

Ma s6 chirc
danh ngh
nghip

Chtrc danh nghê nghip
tuyn dting

VänphôngDãngk
dãtdai

Van phOng Dang k'
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I)a chInh vién hang III

V.06.01.02

Dia chiiih viên hang III

V.06.01.02

- ThAm djnh clang ks', cAp GiAy ching nhn quyn
s dyng dAt, dang k biAn dng dAt dai vã tài san
gn 1in vâi dAt; Kirn tra, hi.ràng dn nghip vii
các chi nhánh trVc thuc và cong tác thng ké,
kiAm kê dAt dai
Kim tra viêc chinh 1 h so dia chinh, chuAn hoá
d lieu dia chinh; Thuc hiên các nhiêm vu h tra
. .
.
.
.
.
cong tác quán 1' nhà nuOc trong vic giái quyêt
- khiAu nai, t6 cáo, thanh tra
Thi.xc hin cong tác giao djch báo darn; Chuyn
thông tin dja chInh. thu phi, 1 phi; tham gia giái
quyt khiu nai, t cáo lien quan dn thu hi, giâi
.
- phóng mt bang tai dja phucing
ThAm djnh clang k, cAp GiAy ching nhn quyn
scr dung dAt, dang k bin dng dAt dai Va tai Safl
gn 1in vOi dAt; Chinh 1 h so dja chInh, chuAn
hoá d 1iu dja chinh
Kim tra tài lieu trIch 1ic, trIch do ban d dja
chinh, s lieu, ban d tMng kê, kim kê dAt dai;
Thrc hin các nhim vy M tr cOng tác quan 1'
nhà nuâc trong vic giãi quyt khiu nai, t cáo,
thanh tra
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Kim tra tài 1iu trich luc, trIch do bàn do dja
chInh, s 1iu, bàn d thng kê, kim ké dAt dai;
Thirc hin các nhim vii h trçy cong tác quãn 1
nhà ni.râc trong vic giài quyt khiu
,
thanh tra

Da'i hçc, ngành k9 thut
TrAc dja - Bàn dO

O(O

Thirc hin cong tác giao dch bão dam; Chuyn
thông tin dja chinh, thu phi, 1 phi; tham gia giãi
quyêt khiu nai, t cáo lien quan dn thu hi, giái
phóng mt bng t?i dja phrong

Di hçc, ccr nhân K toán
hoc ngành K toán hoc
Ccr nhân Tài chinh Ngân hang

V.06.0 1.02

Kim tra tài 1iu trIch Ic, trich do bàn d dja
chInh, s 1iu, bàn d thng kê, kim kê dAt dai;
Thrc hin các nhim vi h tr? cOng tác quãn i
nhà nuOc trong vic giài quyt khiu nai,
thanh tra

Di h9c, k su K thui
Trc dja - Bàn do

06.031

Thirc hin cOng tác giao dch báo darn; Chuyn
thông tin dja chInh, thu phi. 1 phi; tham gia giài
quyêt khiu n?i, t cáo lien quan dn thu hi, giãi
phóng mt bang tai dja phuang

Dai hoc, cir nhân K toán
hoc ngành K toán hoc
Cr nhân Tài chinh Ngân hang

06.031

Thrc hin cong tác giao djch bão dam; Chuyn
thông tin dja chinh, thu phI, I phi; tham gia giai
quyét khiu nai, t cáo lien quan dn thu hi, giài
phOng mt bang t?i dja phtxang

Dai hçc, ccr nhân K toán
hoc ngành K bàn hoc
Cu nhân Tài chinh Ngân hang

06.03 1

Thirc hin cOng tác giao dch bào dam; Chuyn
thông tin dja chinh, thu phi, 1 phi; tham gia giâi
quyêt khiAu n?i, t cáo lien quan dn thu hi, giài
phOng rnt bang tai dja phuong

Dai hçc, cü nhân K toán
hoc ngành K toán hoc
Cu nhân Tài chInh Ngân hang

Chi nhánh Van phOng
Dang k dAt dai th
Duy Tiên
K toán viên
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V.06.0 1.02

Bi thiRmg giãi phóng mat bang ('di xudt chInh
sach, trinh tic, thu tuc, giai phap cu the, thwc hien
boi thuang, ho trcl va ta: dinh cit cac dir an diro'c
giao)

06.031

Gia dat (tic van xac dinh gia dat; cung cap thong
tin ye gia dat; tham gia to chirc thitc
dau gia
• hien
.
quyên sic dung dát,

06.031

Thu hut dau tu (chuan bi dau tic va thicc men
quan ly daii tic phuc vu viec phat trien quy dat.
•
thztc hien khai ihac quy dat,)
•

I

Dai hoc, cCr nhân K toán
. .
hoac nganh Ke toan hoac
Cu nhan Tai chinh Ngan hang

V.06.01.02

ki hoach thu hi dcit theo
Quãn 1' qu' dAt
quy hoach, ke hoach sic dung dat; de xuat ke
. .•.
,
hogch gial thong mi1 bang tQo quy dat sqch,

1
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Dai hoc, nganh: Dia chat
cong trinh - DKT

V.06.01.02

Quãn tr h thAng co s d&
dAt dai
chzc
nhái, duytrl và vn hành hihng
dtcng,
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v dat dcii)
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Dai hoc, ngành Quán l'
dAt dai hoc ngành Dja
chInh
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cap
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Quan tn trang thong tin, cong thong tin then Ui So
Tai nguyen va Moi truong
..

.
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Di hQc, ngành Dja cht
Thu3) van - DCCT

I

Dai hoc, ngành boa hoc

Quan trc ti hin trithng (lap Ice' hoach và t chtc
Quan trAc vien tài nguyen
V.06.05.14
môi tru?ng hang III

xáy dung các dkm quan trc theo quy djnh; kháo
sat, diêu Ira, djnh Ic3) quan trác các ihành phân
rnói trithng; quan tràc, giám sat khi Co nguy Co.
và gia tang ô nhilm mOi trzthng,)
K thut phông thI nghim (tham gia xây dtrng k

Quan trc viên tài nguyen
V.06.05.14
môi trtthng hang III
TrungtIm
Quan trc TN&MT
Quan trc viên tâi nguyen
V.06.05.14
môi trung hang III

Quan trc viên tài nguyen
V.06.05.14
mOi trirông hang III

hoach, các chi lieu phán tIch: tiép nhán và báo
.
quOn rnáu theo quy djnh; phOn tich Cac chi tiêu
mciii; xáy di!ng phutrng phOp ihO nghim n5i b5)
K5 thut nghip vii ('lu vO'n k3) ihuái nghiép vu v
tài nguyen và mOi trzthng: lap Báo Cáo dánh giá
iác dóng n'zOi 'rzc&ng; kC hoach háo v mói
Irir(rng; d an báo v mOi trzcOng: báo cáo hin
Ircing mOi lrtrông,)
K5 thut nghip vii (tic win Ic9 thuát nghiêp vu v
tài nguyen và mOi Irwàng: lap hi sa xin cap Va
Cap lqi giá'y phép v tài nguyen niràc, ha s xin
phép chuyén nhirqng quyn khai ihác tài nguyen
nicàc; ha so cO'p phép v hoat dcing khl twang tháy
vOn)

Tang

Di h9c, ngãnh khoa hQc
môi trumg
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