
Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Địa chính 

viên hạng III

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất; đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất

13 V.06.01.02 Đại học
Quản lý đất đai, 

Địa chính

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Địa chính 

viên hạng III

Cung cấp thông tin đất đai, nhà ở; 

chuyển thông tin xác định nghĩa vụ 

tài chính cho người sử dụng đất

1 V.06.01.02 Đại học
Kinh tế nông 

nghiệp

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành địa 

chính 

Địa chính 

viên hạng III

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất
1 V.06.01.02 Đại học

Phát triển nông 

thôn

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành địa 

chính 

Đo đạc bản đồ 

viên hạng III 
Đo đạc và bản đồ 3 V.06.06.17 Đại học

Trắc địa-bản đồ, 

Trắc địa, Trắc 

địa-địa chính

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ sư hạng III Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính 1 V.05.02.07 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Bậc 2 hoặc 

tương đương

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 197/TB-STNMT ngày  16 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

           UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

1
Văn phòng 

Đăng ký đất đai

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)



Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúSTT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển dụng

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số (chức 

danh nghề 

nghiệp)

Chuyên viên 

Thực hiện các chính sách, chế độ đối 

với công chức, viên chức và người 

lao động theo quy định.

1 01.003 Đại học
Quản trị nhân 

lực

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Quan trắc 

viên môi 

trường hạng 

III

Quan trắc môi trường, điều tra, khảo 

sát đánh giá hiện trạng môi trường, 

dự báo diễn biến môi trường, đánh 

giá tác động biến đổi khí hậu; giám 

sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường.

2 V.06.05.14 Đại học
Khoa học môi 

trường, Kinh tế

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Đối với nhóm 

chuyên ngành Kinh 

tế yêu cầu: chứng 

chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên 

ngành quan trắc tài 

nguyên môi trường 

Quan trắc 

viên môi 

trường hạng 

III

Phân tích phòng thí nghiệm kết quả 

quan trắc môi trường, phân tích môi 

trường

1 V.06.05.14 Đại học
Hóa lý, Hóa 

sinh, Lâm sinh

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường 

Địa chính 

viên hạng III

Quản lý đất đai; đo đạc bản đồ, lập 

hồ sơ địa chính, trích đo địa chính
1 V.06.01.02 Đại học

Quản lý đất đai, 

Trắc địa bản đồ

UDCNT

TCB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

24Tổng số 

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu./.

1
Văn phòng 

Đăng ký đất đai

2

Trung tâm Tài 

nguyên và Môi 

trường


