
 

 

CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-STNMT ngày      tháng 10 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 TT Vị trí việc làm  Số lượng  Yêu cầu khung năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác 

1 
Thăm dò và khảo 

sát mỏ 
01 

- Trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Kỹ 

thuật thăm dò và khảo sát mỏ; Khai thác mỏ. 
- Hiểu biết về công tác thăm dò và khảo sát mỏ. Nắm vững các quy định của Pháp luật về Khoáng sản, 

tài nguyên nước, quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, đầu tư, đấu thầu,... Có khả năng xây dựng quy trình và 

tổ chức thực hiện thăm dò và khảo sát mỏ, cắm mốc mỏ…. Có khả năng lập thiết kế kỹ thuật – dự toán 

(hoặc dự toán) các công trình về thăm dò và khảo sát mỏ; 
- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 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. 
- Trình độ tin học: 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. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm. 

2 
Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng 
02 

- Trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Quản 

lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường. 
- Hiểu biết về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nắm vững các quy định của Pháp luật về quản 

lý đất đai, đo đạc bản đồ, xây dựng, đầu tư, quản lý tài sản công... Có khả năng xây dựng quy trình và tổ 

chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Có khả năng lập thiết kế kỹ thuật – dự toán 

(hoặc dự toán) các nhiệm vụ, công trình, dự án về bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 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. 
- Trình độ tin học: 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. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm. 

3 

 

 Kỹ thuật địa chính 01 

- Trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Trắc 

địa; Trắc địa - bản đồ; Bản đồ. 

- Hiểu biết về công tác quản lý đất đai. Nắm vững các quy định của Pháp luật về quản lý đất đai, đo đạc 

bản đồ, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, đấu thầu,... Có khả năng xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ về kỹ thuật địa chính. Có khả năng lập thiết kế kỹ thuật – dự toán (hoặc dự toán) các 

công trình về kỹ thuật địa chính. 
- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 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. 
- Trình độ tin học: 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. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm. 
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