
Trình độ
Nhóm chuyên 
ngành đào tạo

Tổng cộng 3

I Cơ quan văn phòng Sở 1

1
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính

Chuyên viên Tài 

chính - Kế toán

Tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch; 

theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên 

đề;  Tham mưu thực hiện tổng hợp các báo cáo 

đối với lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm 

quyền; Tham mưu công tác thực hiện các dự án 

có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

1 01.003 Đại học Kinh tế quốc tế
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

II Chi cục Bảo vệ môi trường 2

1
Phòng Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường

Chuyên viên 

Quản lý đa dạng 

sinh học

Tham mưu thực hiện về công tác quản lý nhà 

nước về đa dạng sinh học như: các dự án thiết 
lập khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, 

điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, hướng dẫn, kiểm 

tra việc bảo tồn đa dạng sinh học

1 01.003 Đại học
Công nghệ sinh 

học; 

Lâm sinh

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

Chuyên viên 

Thẩm định và 

đánh giá tác 

động môi trường

Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên và môi trường: Đánh giá môi 

trường, thẩm định hồ sơ ĐTM, nông thôn mới

1 01.003 Đại học

Kinh tế tài 

nguyên;

Kinh tế - Quản 

lý tài nguyên và 

môi trường

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

Yêu cầu về trình độ

Ghi 
chú

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

Chuyên môn
Tin học

Ngoại 
ngữ

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số 153 /TB-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

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

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
ngạch 
công 
chức


