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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 80/SNV-CCVC 

ngày 21/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký nhu cầu tuyển 

dụng viên chức năm 2021.  

 Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao 128 biên 

chế tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021. Đến ngày 01/02/2021, 

biên chế có mặt 123/128 biên chế, còn 05 biên chế chưa thực hiện. Do đó, Sở 

Tài nguyên và môi trường đề nghị được đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng Đăng ký đất đai: 02 viên chức 

- Vị trí việc làm cần tuyển:  

+ Đo đạc bản đồ viên hạng III (Đo đạc và bản đồ): 01 viên chức;  

+ Quản trị viên hệ thống hạng III (Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính): 01 

viên chức; 

- Trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng: Đại học, chuyên ngành: Trắc 

địa-Bản đồ; Trắc địa; Trắc đại-Địa chính; Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ; Công nghệ 

thông tin. 

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

2. Trung tâm Tài nguyên và môi trường: 03 viên chức 

- Vị trí việc làm cần tuyển:  

+ Quan trắc viên môi trường hạng III (Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, quan trắc môi trường; đo đạc và phân tích các thành phần môi trường): 

01 viên chức;  

+ Đo đạc bản đồ hạng III (Đo đạc bản đồ; điều tra, khảo sát, lập, dự toán; 

kiểm tra và nghiệm thu các công trình, sản phẩm về đo đạc bản đồ): 01 viên 

chức;  

 + Địa chính viên hạng III (Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Định giá 

đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

CNQSD đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đất đai): 01 viên chức. 

 - Trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng: Đại học, chuyên ngành: Công 

nghệ kỹ thuật môi trường; Hóa; Hóa phân tích; Hóa hữu cơ; Quản lý tài nguyên 

và môi trường; Kinh tế tài nguyên; Lâm sinh; Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ; Công 

nghệ kỹ thuật; Trắc địa; Địa chính; Khí tượng thủy văn; Quản lý đất đai; Trắc 
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địa (Đối với nhóm chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; Hóa; Hóa 

phân tích; Hóa hữu cơ; Kinh tế tài nguyên; Lâm sinh; hiện nay chưa có cơ sở 

đào tạo nào của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng III 1 do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất không yêu 

cầu thí sinh tham dự phải có chứng chỉ này, nếu được tuyển dụng Sở sẽ tạo điều 

kiện cử tham gia bồi dưỡng khi có chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

 (Chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo) 

Trên đây là nhu cầu tuyển duṇg công chức, viên chức năm 2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;       

- Lưu: Văn thư, (NTTH). 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
 

 

                                           
1 Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Thông tư 56/2015/TTLT-BNV-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ 
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