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UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Số:        /TB-STN&MT  Hà Nam, ngày         tháng 9  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

V/v xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020, 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thông báo Kế hoạch xét tuyển viên 

chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020, 

như sau: 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển 

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ; 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại các đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được đăng ký dự tuyển: 

a) Là người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lí lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí 

việc làm cần tuyển; 

e) Trình độ ngoại ngữ có một trong các trình độ ngoại ngữ thông dụng (Anh, 

Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) sau đây: 

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và công văn số 

6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy 

định đối với chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi:  

+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo quyết định số 177/QĐ-TCBT 

ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A2 trở lên theo Quyết định số 66/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 01/12/2008 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác đã được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép quy đổi tương đương bậc 2 trở lên. 

+ Có chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng nhu TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE 

hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên. 

f) Trình độ tin học:  
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Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Thông tư 

liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ 

ứng dụng công nghệ thông tin hoặc có bằng trung cấp Tin học trở lên. 

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ. 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Số lượng tuyển dụng: 21 người, cụ thể: 

- Văn phòng Đăng ký đất đai: 11 người 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 04 người 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT: 02 người 

- Trung tâm Quan trắc TN&MT: 04 người 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

(Có kế hoạch kèm theo) 

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ: 

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 15/10/2020 

- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020 

(trong giờ hành chính) 

- Hạn cuối cùng để nhận hồ sơ là 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2020 

- Địa điểm bán và thu hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nam (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

Thông tin chi tiết đề nghị xem trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nam (https://stnmt.hanam.gov.vn) 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC  

- Báo Hà Nam (để đăng tin);   
- Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT (để thông báo);   
- Lưu: VT, VP.   
   
   

  Nguyễn Văn Hảo  
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