
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 391/QĐ-STNMT Tuyên Quang, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 

làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người 

quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 380/TTr-TTKT ngày 08/11/2022 của Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo). 

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển, phương thức tuyển dụng và ưu 

tiêu trong tuyển dụng 

1. Điều kiện tuyển dụng 

Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp 

với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật 

Viên chức ngày 15/11/2010. 

2. Phương thức tuyển dụng 

Việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện thông qua 03 phương thức, gồm: Tiếp nhận vào làm viên chức; 

Xét tuyển viên chức; Thi tuyển viên chức. 

3. Nguyên tắc trong tuyển dụng viên chức 

- Tiếp nhận người vào làm viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 13 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ; 

- Xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ 

- Thi tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ; 

III. Tiếp nhận vào làm viên chức 

1. Chỉ tiêu: 06 chỉ tiêu. 

2. Điều kiện người đăng ký dự tiếp nhận vào làm viên chức  

Có đủ sức khỏe để công tác; có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, 

kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và đảm bảo các 

yêu cầu theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận 

Thực hiện theo Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy 

định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh. 

4. Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức 
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- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị nơi công tác; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất 

là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất 

chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình 

công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 

IV. Xét tuyển, thi tuyển viên chức 

1. Chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu. 

2. Điều kiện dự tuyển 

Có đủ sức khỏe để công tác; có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, 

kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

3. Ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển viên chức 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

4. Xét tuyển viên chức 

a) Đối tượng xét tuyển 

- Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp 

có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, quy định 

tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng 

cao trình độ ngoại ngữ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển dụng. 

b) Nội dung và hình thức xét tuyển 

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 
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- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi 

có không quá 15 phút chuẩn bị) . Thang điểm: 100 điểm. 

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

5. Thi tuyển viên chức 

a) Đối tượng thi tuyển 

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy 

định, bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt (trừ vị trí việc 

làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển). 

b) Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng: 

* Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy 

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: 

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy 

của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian 

thi 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc 

làm. Thời gian thi 30 phút. 

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin 

học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút. 

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc 

ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn 

so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận; 

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự 

tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 
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- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp 

từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. 

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển 

được thi tiếp vòng 2. 

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

6. Hồ sơ dự tuyển tuyển dụng viên chức 

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 

vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ gồm có: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). 

- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển 

hoặc người nhận thay. 

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành 

phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau 

là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển. 

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 

1. Thời gian nhận hồ sơ 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng, tiếp nhận công 

khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ 

Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường, số 449, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang.  

VI. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2023. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

- Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức được Sở Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt, tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức đảm bảo đúng tiến độ 

và theo đúng các quy định hiện hành. 

- Quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn 

của người dự tuyển theo quy định hiện hành và theo quyết định phê duyệt của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Kết thúc đợt tuyển dụng, tiếp nhận báo cáo kết quả 

với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Mời Đoàn Giám sát tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức tỉnh giám 

sát quá trình thực hiện theo quy định.  

2. Văn phòng Sở: Đôn đốc, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường triển khai những công việc có liên quan để thực hiện kế hoạch 

tuyển dụng, tiếp nhận đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai: Đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin 

về tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử của Sở theo quy định.  

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan phối hợp với Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận 

viên chức đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng uỷ Sở;              
- Giám đốc Sở; 

- Các đ/c PGĐ Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP (Ngc).  

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 

 
 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

BIỂU 01. KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC 

TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 391/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tiếp nhận 
Trình độ 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề  

 đào tạo và kinh nghiệm công tác 

 Tổng số 06    

1 
Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ 
02 

Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công 
trình sản phẩm đo đạc bản đồ và quản 

lý đất đai 

Đại học 

trở lên 

Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đất đai; Địa chính hoặc chuyên 

ngành khác có liên quan (nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác 
phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức 

chuyên ngành địa chính quy định); có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của 

tỉnh hiện hành. 

2 
Phòng Đo đạc bản 
đồ và Quy hoạch 
đất đai 

04 

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 
dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

Đại học 
trở lên 

Quản lý đất đai, Địa chính hoặc chuyên ngành khác có liên 
quan (nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành 
đo đạc bản đồ quy định); có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh 

nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh 
hiện hành. 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

BIỂU 02. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 391/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp/Mã số 
Trình độ 

Ngành, chuyên ngành 

 tuyển dụng 

Tổng số 12     

1 
Phòng Kế hoạch 
- Nghiệp vụ 

02 

Điều tra, khảo sát, lập đề án, dự án; lâp, chỉ 
đạo thi công thiết kế kỹ thuật - dự toán, 
nhiệm vụ về đo đạc bản đồ 

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III, mã số 
V.06.06.17 

Đại học  
trở lên 

Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đất 

đai; Địa chính hoặc chuyên 
ngành khác có liên quan (nếu tốt 

nghiệp chuyên ngành khác phải 
hoàn thành chương trình bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành do cơ quan 
quản lý viên chức chuyên ngành 

đo đạc bản đồ quy định) 

01 
Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công trình 
sản phẩm đo đạc bản đồ và quản lý đất đai 

Địa chính viên hạng 
III, mã số V.06.01.02 

Đại học  
trở lên 

Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đất 
đai; Địa chính hoặc chuyên 
ngành khác có liên quan (nếu tốt 

nghiệp chuyên ngành khác phải 
hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành do cơ quan 
quản lý viên chức chuyên ngành 

địa chính quy định) 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp/Mã số 
Trình độ 

Ngành, chuyên ngành 

 tuyển dụng 

2 

Phòng Đo đạc 
bản đồ và Quy 
hoạch đất đai 

01 
 Đo đạc, thành lập bản đồ, mảnh trích đo 
địa chính 

Đo đạc bản đồ viên 
hạng III, mã số 

V.06.06.17 

Đại học  
trở lên 

Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đất 
đai; Địa chính hoặc chuyên 
ngành khác có liên quan (nếu tốt 

nghiệp chuyên ngành khác phải 
hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành do cơ quan 
quản lý viên chức chuyên ngành 

đo đạc bản đồ quy định) 

02 

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai 

Địa chính viên hạng 

III, mã số 
V.06.01.02 

Đại học  

trở lên 

Quản lý đất đai; Địa chính hoặc 

chuyên ngành khác có liên quan 
(nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp chuyên ngành do cơ 

quan quản lý viên chức chuyên 
ngành địa chính quy định) 

 03 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, 
kiểm kê đất đai; điều tra xây dựng giá đất 

 

Đo đạc bản đồ viên 
hạng III, mã số 

V.06.06.17 

Đại học  

trở lên 

Quản lý đất đai; Địa chính; Quản 
lý tài nguyên và môi trường hoặc 

chuyên ngành khác có liên quan 
(nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp chuyên ngành do cơ 

quan quản lý viên chức chuyên 
ngành đo đạc bản đồ quy định) 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp/Mã số 
Trình độ 

Ngành, chuyên ngành 

 tuyển dụng 

Phòng Đo đạc 
bản đồ và Quy 

hoạch đất đai 

02 Tư vấn dịch vụ tài nguyên và môi trường 
Địa chính viên hạng 

III, mã số 

V.06.01.02 

Đại học  
trở lên 

Quản lý tài nguyên môi trường; 
Quản lý đất đai; Địa chính hoặc 
chuyên ngành khác có liên quan 

(nếu tốt nghiệp chuyên ngành 
khác phải hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp chuyên ngành do cơ 
quan quản lý viên chức chuyên 

ngành địa chính quy định) 

01 
Đo đạc xác định vị trí, cắm mốc giới (hệ 
trung cấp) 

Đo đạc bản đồ viên 
hạng IV, mã số 

V.06.06.18 

Trung 
cấp trở 

lên 

Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đất 

đai; Địa chính hoặc chuyên 
ngành khác có liên quan (nếu tốt 

nghiệp chuyên ngành khác phải 
hoàn thành chương trình bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành do cơ quan 
quản lý viên chức chuyên ngành 

đo đạc bản đồ quy định) 
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