
UBND TiNH SON LA 
S TAI NGUYEN 
VA MOI TR15JNG 

CONG HOA XA HOt CHU NGHA VIET NAM 
Dc Ip - Tiy do - Hanh phüc 

   

SO: 453/TB-STNMT Soii La, ngày 21 tháng 4 nàm 2020 

THÔNG BAO 
V vic tuyên diing viên chirc siy nghip nãm 2020 

Can ciLuçt viên chic ngày 15 tháng 11 nãm 2010, 

Can ci Nghj djnh s 161/2018/ND-CF ngày 29/11/2018 v su'a dói, bó 
sung m5t s quy djnh v tuyn dyng cong ch&c, viên ch&c, náng nggch cOng 
chic, tháng hgng viên ch&c và thirc hin ché do hcrp dOng m5t sO loai cOng vic 
trong cc' quan hành chInh nhà nithc, dan vj sr nghip cong 4p; Nghj dinh sO 
29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cza ChInh phi ye vic tuyén dyng, su' dyng và 
quán li viên chzc; Thông tu 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bó Ni vy ye 
s&a di, bá sung mç5t sd quy djnh v tuyn dyng cOng chjc, viên chá'c, náng 
ng?ch cOng ch&c, tháng hgng viên cháv và thyv hin ché dçä hcrp dOng mOt sO 
logi cong vic trong cc' quan hành chInh nhà njthc, dcrn vj si nghip cong lOp; 

Can cz Quye't djnh sd 22/2018/QD- UBND ngày 17/7/2018 ctha UBND 
tinh Scm La Ban hành Quy djnh phán cap quán l biên ché' cOn b5, cong chi'cc, 
viên chtc và ngithi lao dng trong cOc cci quan hành chInh, dan v/ su' ng/iip 
cOng ip, doanh nghip nhà ntthc trên dja bàn tinh Scm La; 

Can ci Quyt cf/nh sd 124/QD-SN V ngày 2 6/3/2020 cith So N(51 vy ye viçc 
giao cci cdu nggch, ma sO, hgng ch&c danh nghé nghiép viên chtc ltnh vu'c tài 
nguyen và mOi trzthng nám 2020, Quyêt cf/nh so 1 76/QD-SNV ngOy 17/4/2020 
cüa SO N3i vy ye vic phê duyt Ké hogch tuyén dyng viên ch&c sr nghip cüa 
SO Tài nguyen và Mói trithng nám 2020; 

Thrc hin Ké hoch so 428/KH-STNMT ngày 14/4/2020 cüa Sci Tãi 
nguyen vâ Môi trung ye vic tuyn ding viên chi.rc sr nghip mäm 2020. S 
Tài nguyen vã Môi tri.thng tnh Sxn La thông báo tuyn diing viên chrc sir 
nghip nàm 2020 nhi.r sau: 

X • I. Tieu chuan va dieu kiçn dang ky dr tuyen 

1. Ngtrô'i có dü các diu kin san day không phân bit dan tc, nam 
nü', thành phn xã hi, tin ngu'öng, ton giáo thrqc däng k dy tuyn viên 
c h c. 

a) Co quc tjch Vit Nam và Cu trü ti Vit Nam. 

b) Dü 18 tui trâ len. 

c) Co Phiu dàng k dr tuyn viên chüc. 

d) Co 1 ljch rô rang. 



d) Co van bang, chüng chi dào tao,  chirng chi hành ngh hoc có nàng 
khiu k5 nang phü hçip vâi vi trI vic lam, không phãn biêt loai hInh dào tao, 
van b.ng, chirng chi, tru&ng cong lip, tnrng ngoài cong lip. 

e) Co dü süc khoè d thrc hin cong vic hoc nhim vii. 

- Wci các tru5ng hqp thuc d6i tixclng ixu tiên trong tuyn dicing vién chic 
(nu co) thI phâi Co van ban cüa cci quan, t chüc cO thm quyên chüng thirc. 

g) Dáp ing các diu kin khác theo yêu c&u cüa vj trI vic lam do dcin vi 
sr nghip cong 1p xác djnh nhimg không duçic trái quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Tiêu chun v trInh d ttào to, chüng chi 

Dáp irng các tiêu chun v trInh do dào tao,  bi duo'ng ngch Dja chInh 
viên hang III (ma s chüc danh ngh nghip V.06.01.02) theo quy djnh tai 
Thông tu Lien tjch s 52/201 5/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 cüa lien 
Bô Tài nguyen và MOi truOng, B Ni vi nhi.r sau: 

a) T& nghip dai  h9c tr& len thuc các chuyên ngành dt dai, dja chInh, 
trc dja ho.c chuyên ngành khác cO lien quan; nêu tOt nghip chuyên ngânh 
khác phâi hoàn thành chuing trInh bôi ducng kiên thirc, k5 nAng nghé nghip 
chuyên ngành do co quan quân 1 viên chirc chuyên ngành dja chInh quy djnh; 

b) Co trInh d ngoi ngti bc 2 theo quy djnh ti Thông tu si 01/201 4/TI-
BGDDT ngày 24/01/2014 cUa B truâng B Giáo diic và Dào tao  ban hành 
khung näng 1irc ngoi ngi 6 bc dung cho Vit Nam hoc có churng chi ngoi 
ng trInh d B, C, B2, Cl, C2 ducic cp tnthc ngày 15/11/20 17 hoc ching chi 
Bi, B2 khung Châu Au. 

c) Co trInh d tin hQc dat  chu.n k5 nang sir diing cong ngh thông tin co 
bàn theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B 
trithng B Thông tin và Truyn thông quy djnh chuân k näng sCr dicing Cong 
ngh thông tin hoc các chüng chi tin h9c trInh dO B, C theo Quyt dlnh  s 
21/2000/QD-BGD&DT ngày 3/7/2000 cüa BO tru&ng BO Giáo diic và [Mo tao 
v viéc ban hành Chucing trInh Tin hQc üng diing A, B, C ducic cp trithc ngày 
10/8/2016. 

d) Co chrng chi bi duöng theo tiêu chun chirc danh ngh nghip viên 
chüc dja chInh viên hng III. 

3. Nhü'ng ngu'ôi sau day không duqc däng k dy tuyén viên chile 

a) KhOng cu tth tai  Vit Nam; 

b) Mat nãng hrc hành vi dan sir hoäc bj han  ch näng lirc hành vi dan sir; 

c) Dang bj truy cCru trách nhim hlnh sr; dang chip hành bàn an, quyt 
djnh ye hInh su cüa TOa an; dang bj áp dicing bin pháp xCr 1 hành chInh dt.ra vao 
ca sà chOa bnh, ca sâ giáo dc, trlx?mg giáo duong. 

II. Chi tiêu tuyn dyng 

Chi tiêu tuyn ding: 09 chi tiêu (dia chInh viên hang III, ma s chz-c 
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danh ngh nghip V 06.01.02) ci th nhu sau: 

1. Lam vic tai  Van phông Däng k dt dai tinh: 02 chi tiêu. 

2. Lam vic ti Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành phô Son La: 
02 chi tiêu. 

3. Lam vic tti Chi nhánh Van phông Dàng k5' dt dai huyn Mc Chãu: 
02 chi tiêu. 

4. Lam vic tti Chi nhánh VAn phàng DAng k3 dt dai huyn Mai Son: 02 
chi tiêu. 

5. Lam vic ti Chi nhánh Van phông Dãng k dat dai huyn Song Ma: 01 
clu tiêu. 

Thông tin trên duçic dãng tái trên Cong thông tin din tCr cüa So Tài 
nguyen và Môi tru&ng: http://sotnmt.sonla.2ov.vn  và duçic niêm yt cong khai 
ti trj sO lam vic cüa SO Tài nguyen và Môi truOng tinh San La. 

III. Phiu dAng k dir tuyn; thôi gian, da dim tip nhn Phiu dAng 
kydy'tuyn 

1. Phieu dang ky diy tuyen 

- NgixOi dAng k dr tuyn viên chüc np trrc tip hoc np theo di.rOng 
buu chInh 01 Phiu dAng k dr tuyên (7cèm theo Thông báo nay) vào vj trI vic 
lam theo chi tiêu tuyn d%mg ti mic II ('nu dáng /cj' xét tuyên tft 02 vj trI trà len 
sê b( logi khôi danh sách xét tuyn). NguOi dAng k dr tuyn viên chirc phãi 
khai dÀy dü các ni dung yêu cÀu trong phiu dAng k du tuyên tInh den thai 
dim np Phiu và chju trách thim v tInh chInh xác cüa các ni dung kê khai 
trong Phik. 

2. Thôi gian, dja dim tip nhân phiêu dty tuyn 

- ThOi gian nhn phiu dang k3 dij tuyn: Tic ngày 22/4/2 02 0 dn ngày 
1 7h30 ngày 22/5/2 02 0 (trong gi& hành chInh, Inc ngày thz bay, chi nhit Va CáC 

ngày nghi lltheo quy dIn/i). 

- Dja dim nhn phMu clAng k d%r tuyn: B phn tip nhn và trâ k& qua 
SO Tài nguyen và Môi trtr&ng tai  Trung tam Phiic vi Hành chInh cong tinh San 
La, dja chi: S 01, Dix&ng To Hiu, thành ph San La, tinh San La (Toà nhà 
VWPT); So din thoai lien h: 02 13.755.755. 

- Ca nhân np trrc tip Phiu clAng k dr tuyn hoc np theo thrOng bt.ru 
chInh. TruOng hçip np theo thrOng btru chInh, th&i gian tInh theo ngày Phiu dir 
tuyên den B phn tiêp nhn và trâ kêt qua SO Tài nguyen và MOi trirOng tai 
Trung tam Phiic vi Hành chInh cOng tinh San La. 

- Ca nhãn gi:ri 03 phong bI có dan tern và ghi rO hQ ten, dja chi ngu&i 
nhn, kern theo Phiêu clAng k dir tuyen. 

IV. Hlnh thfrc tuyn dyng, cách xác dIn  Ii ngu'oi trung tuvên 

1. HInh thfrc tuyn diing: Xét tuyn. 
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guyen Dac Lyc 
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Xét tuyên vién chirc ducic thrc hin theo 2 vông nhtr sau: 

1.1. Vôngl 

- Kim tra diu kin, tiêu chuân cüa ngisäi dirt tuyên dang k)' ti Phiêu 
dang k dir tuyn theo yêu cu cüa vj trI vic lam, nêu dñ diêu kiên, tiêu chuân 
thI ngt.r&i dir tuyn di.rçic tham dr vông 2. 

1.2. Vông2 

- Phông van dé kim tra ye näng hrc, trInh d chuyên môn, nghip vi cüa 
ngi.thi dr tuyên. 

- Dim phông vtn di.rcc tInh theo thang dim 100. 

- Thñ gian phông van 30 phüt. 

- Không thirc hin vic phüc khão di vOi kt qua phông vn. 

2. Cách xác d!nh ngtrô'i tráng tuyn 

- Ngi.rèi trüng tuyên trong kS'  xét tuyên viên chüc phãi có dü các diu kin 
sau: 

+ Co kt qua dim phông vn dt tir 50 dim trô len; 

+ Co sé dim vông 2 cong  vói dim ru tiên (nu co) quy djnh cao horn lAy 
theo thu tr tr cao xung thâp trong pham vi chi tiêu duçic tuyên ding cüa lirng 
vi trI viêc lam. 

- Trung hçip có tir 02 ngisèi trâ len có kt qua phông van cong vâi diem ui..i 
tiên b.ng nhau a chi tiêu cu& c1ng cAn tuyn diing thI ngisai có k& qua dim phöng 
van vông 2 quy cao horn là nguai tnng tuyên; nêu vAn không xác djnh &rçYc thI Giám 
d& S& Tài nguyen và Môi tnrang sê quyt djnh ngii?i tthng tuyên. 

- Twang hçp nguai dir xét tuyên viên chirc thuc nhiêu din txu tiên thi 
chi &rcvc cong  dim ru tiên cao nhAt vào kt qua thi t?i  vông 2. 

- Nguôi không trüng tuyên trong kS'  xét tuyn viên chirc không duçic báo 
luu kêt qua xét tuyên cho các kS'  xét tuyn lAn sau. 

M9i phãn ánh, thAc mc, d nghj lien h trirc tip vai Sâ Tài nguyen vã 
Môi tri.r1ng qua s din thoai: 02 12.3854.272 trong gRi hành chInh các ngày lam 

vic de duqc giãi dáp và hithng dAn. 

Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng Thông báo tuyén ding viên chrc sçr nghip 
näm 2020 d các cá nhân có nhu cAn và có dü diu kin, tiêu chuâri theo quy 
djnh di.rçic bit, däng k dir tuyn vién chüc theo quy djnh./. 
Nri nh,n: GIAM DOC 
- UBND các huyn, thãnh ph; 
- Các Sâ, ban, nganh; 
- LAnh dao Sâ; 
- Các phông, dcm vj; 
- Trang TTDT Sâ; 
- Liru: VT. Huyên.05b. 



MAU PHII%U BANG KY DV TUYEN 
(Kern theo Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nãm 2018 cia ChInh phü) 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tii' do - Hinh phñc 

, ngày  tháng nám ......... 

(Dan ánh 
4x6) 

 

PHIEU BANG KY DV TUYEN VIEN CHUC 

\ trI (Iz' tuyên':  

  

i)on vi dir ttivn( 2 ):  

  

I. THÔNG TIN CA NHAN 

Ho vâ tén  

Ngày, tháng, nàm sinh  

Dãntc Tôngiáo  

S CMND hoc The cn cuâc cong dãn  

No'i cap  

S din tho?i di dng d báo tin  

Emai1  

3 Nam n Nt 

Ngày cap:  

Qué quárr  

Ho khu thithng trñ  

Ch o hin nay (d báo tin)  

TInh 1sing src kh6e , Chiêu ca0  , Can nng:  kg 

Thành phân ban than hin nayS  

TrInh do van hóa  

TrInh d chuyén môn:  Loai hInh dào t?0  



IL THÔNG TIN DAO TAO 

Ngày, 
tháng, 

A nam cap 
van bng, 
cháng chi 

Ten 
truông, C0 

s&dàotao 
cap 

TrInh 
dvãn 
bang, 
cháng 

chi 

hiêu 
.. : cua van 
bng,  

chirng chi 

Chuyên 
ngãnhdão 

tio (ghi 
theo bang 

dim) 

Nginh 
HInh 
thfrc 

to 

XepIoi 
bang, 

chüng chi 

V. DO! TU'€NG Ut TIEN (nu co) 

Tôi xin cam doan nhu'ng Ri khai trên cüa tôi là diing sir th.t. Sau khi nhn 
&rçic thông báo tr1ing tuyên tôi sê hoàn thin ho s theo quy djnh. Nêu sai sir 
that thI kêt qua tuyên ding cüa tOi së bj co quan có thâm quyên tuyên diing hüy 
bO, tôi Se chju trách nhim trtthc pháp 1ut và cam két không däng k' tham gia 
k' tuyên diing ké tiép ti Co quan tuyên ding./. 

NGU'OI VIET PHIEU 
(K, ghi rô hQ ten) 

Ghi chá: 
(I) Ghi dung vj trI vic làmdäng k dir tuyén; 
(2) Ghi dung ten Co quan, to chirc, don vj có chi tiêu tuyên diing; 
(3) Ngui viêt phiêu tIch dâu X vào 0 twing irng ô Nam, Ncr. 
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