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KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức năm 2022  

làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 4678/UBND-NC2 ngày 23/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường 

năm 2022; Văn bản số 3593/STNMT-VP ngày 03/10/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2022 như sau:  

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: 

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp 

luật về tuyển dụng viên chức và các yêu cầu theo từng vị trí việc làm tại mục 2 của 

Kế hoạch này.  

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nói trên, người dự tuyển phải đáp ứng thêm 

các tiêu chuẩn sau: 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương; 

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở 

lên theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

- Có chứng chỉ đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức Quan trắc viên Tài nguyên và môi trường hạng III trở lên. 

2. Vị trí, số lượng tuyển dụng: 

* Tuyển 08 chỉ tiêu biên chế viên chức vào các vị trí việc làm sau: 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Quan trắc viên kỹ thuật môi trường; hạng viên 

chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Quan trắc viên kỹ thuật tài nguyên nước; hạng 

viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Quan trắc viên địa chất và khoáng sản; hạng 

viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Trưởng nhóm quan trắc môi trường nước; 

hạng viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Trưởng nhóm quan trắc môi trường khí; hạng 

viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 



 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Trưởng nhóm phân tích môi trường nước; 

hạng viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14;  

- 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Trưởng nhóm phân tích môi trường khí; hạng 

viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số V.06.05.14; 

 - 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Quản lý chất lượng, phân tích, xử lý số liệu 

quan trắc môi trường; hạng viên chức: Quan trắc viên TN&MT hạng III, mã số 

V.06.05.14. 

* Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí: 

- Đối với vị trí việc làm Quan trắc viên kỹ thuật môi trường:  

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Công nghệ môi trường, 

Tài nguyên nước, Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Hải văn, Hải dương, Tài nguyên 

nước, Biến đổi khí hậu.  

+ Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. 

+ Có chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức dành cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực 

kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. 

+ Có chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về đào tạo giảng viên nguồn cấp 

tỉnh về biến đổi khí hậu. 

- Đối với vị trí việc làm Quan trắc viên kỹ thuật tài nguyên nước: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Công nghệ môi trường, 

Tài nguyên nước, Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Hải văn, Hải dương, Tài nguyên 

nước, Biến đổi khí hậu.  

+ Có năng lực tổ chức thực hiện lập hồ sơ Tài nguyên nước: Hồ sơ cấp phép 

xả nước thải; hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; Tư vấn hồ sơ cấp phép 

thăm dò, khai thác nước dưới đất; hành nghề khoan giếng, khai thác khoáng sản; 

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép nhận chìm, hồ sơ địa chất… 

+ Nắm vững Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong kỹ thuật môi trường. 

- Đối với vị trí việc làm Quan trắc viên địa chất và khoáng sản: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Công nghệ môi trường, 

Tài nguyên nước, Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Hải dương, Tài nguyên nước, Địa 

chất, Khoáng sản. 

+ Có năng lực tổ chức thực hiện lập hồ sơ Tài nguyên nước: Hồ sơ cấp phép 

xả nước thải; hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; Tư vấn hồ sơ cấp phép 

thăm dò, khai thác nước dưới đất; hành nghề khoan giếng, khai thác khoáng sản; 

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép nhận chìm, hồ sơ địa chất… 

+ Nắm vững Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong kỹ thuật môi trường 



- Đối với vị trí việc làm Trưởng nhóm quan trắc môi trường nước: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, 

Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ, Địa lý, Địa chất. 

+ Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường. 

+ Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong quan trắc. 

+ Hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường. 

+ Có kiến thức về An toàn lao động. 

- Đối với vị trí việc làm Trưởng nhóm quan trắc môi trường khí: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, 

Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ, Địa lý, Địa chất. 

+ Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường. 

+ Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong quan trắc. 

+ Hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường. 

+ Có kiến thức về An toàn lao động. 

- Đối với vị trí việc làm Trưởng nhóm phân tích môi trường nước: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, 

Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ. 

+ Có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân tích môi 

trường. 

+ Nắm vững các phương pháp, quy trình thử nghiệm, quy trình thao tác thiết 

bị của công việc được giao. 

+ Có kiến thức về An toàn PTN. 

+ Hiểu biết về các thiết bị và phương pháp phân tích môi trường. 

- Đối với vị trí việc làm Trưởng nhóm phân tích môi trường khí: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, 

Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ. 

+ Có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân tích môi 

trường. 

+ Nắm vững các phương pháp, quy trình thử nghiệm, quy trình thao tác thiết 

bị của công việc được giao. 

+ Có kiến thức về An toàn PTN. 

+ Hiểu biết về các thiết bị và phương pháp phân tích môi trường. 



- Đối với vị trí việc làm Quản lý chất lượng, phân tích, xử lý số liệu quan 

trắc môi trường: 

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành: Môi trường, Hóa học, Sinh học, 

Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ. 

+ Có tối thiểu kinh nghiệm 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực phân tích 

môi trường. 

+ Hiểu biết sâu sắc các phương pháp kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn 

chất lượng. 

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo và quản lý. 

+ Có khả năng hướng dẫn tư vấn, giúp đỡ nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Có năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của đơn vị. năng 

lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng soạn thảo 

văn bản tốt. 

+ Hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường; quy đổi 

tương đương.. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển 

dụng; 

 - Địa chỉ, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng TC-HC-TH, 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Số 06, đường La Sơn Phu Tử, 

phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Điện thoại liên hệ: Cố định 02393690677; Di động 0944578575 - Ông Trần 

Hải Hà, Trưởng Phòng TC-HC-TH. 

4. Nội dung, hình thức và thời gian, địa điểm xét tuyển: 

- Nội dung: Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, 

cụ thể là: 

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ của người dự tuyển (đáp 

ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 3 của thông báo này), nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2. 

+ Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (tiếng anh/tiếng việt) về 

năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển 

dụng. 

 - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; 

 - Thời gian: Ngày 18/11/2022 (vòng 1); Ngày 28/11/2022 (vòng 2). 

 - Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường. Số 06, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

5. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển: 

- Hồ sơ: 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu 01- Phụ lục kèm theo NĐ115/NĐ-CP); 



+ Bản sơ yếu lý lịch 2C Mẫu 2C theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BNV có có 

xác nhận của địa phương hoặc cơ quan/đơn vị đang công tác); 

+ Bản sao có chứng thực các văn bằng, chỉ chỉ và kết quả học tập phù hợp 

với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt); 

+ Bản sao giấy khai sinh (y sao bản chính). 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

giam 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.  

+ Bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội 

cấp (nếu có). 

+ 02 ảnh 3x4 (áo trắng, nền xanh); 02 bì thư có dán tem. 

+ Bì giấy đựng hồ sơ dự tuyển (ghi rõ hồ sơ dự tuyển viên chức). 

- Lệ phí xét tuyển: Theo điều 4 - Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính (500.000 đồng/người/lần đối với trường hợp dưới 100 

thí sinh; 400.000 đồng/người/lần đối với trường hợp từ 100-500 thí sinh; 300.000 

đồng/người/lần đối với trường hợp từ 500 thí sinh trở lên). Lệ phí cụ thể sẽ được 

gửi kèm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2.  

* Lưu ý:  

+ Không trả lại hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển.  

+ Mỗi ứng viên chỉ nộp 01 hồ sơ. 

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: 

Thực hiện theo Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. Cụ thể: 

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện 

sau: 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong 

chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần 

tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 

không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức quyết định người trúng tuyển. 

6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

7. Thời gian, phương thức thực hiện: 

- Thời gian: 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

Ngày 17/10/2022 Thông báo tuyển dụng Phòng TC-HC-



TH 

Từ ngày thông báo 

đến ngày 16/11/2022 
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Phòng TC-HC-

TH 

Ngày 18/11/2022 

Kiểm tra, điều kiện hồ sơ dự tuyển 

(vòng 1), niêm yết công khai danh 

sách dự tuyển đủ điều kiện xét 

tuyển, thông báo triệu tập thí sinh 

được tham gia dự tuyển vòng 2 

Hội đồng xét 

tuyển viên chức 

Ngày 28/11/2022  Tổ chức phỏng vấn (vòng 2) 
Hội đồng xét 

tuyển viên chức 

Từ ngày 29/11/2022 

đến ngày 03/12/2022 

Báo cáo kết quả xét tuyển; Hoàn 

thiện hồ sơ, trình Sở TN&MT 

công nhận kết quả tuyển dụng. 

Hội đồng xét 

tuyển viên chức 

Ngày 06/12/2022 
Quyết định tuyển dụng và gửi 

thống báo về kết quả tuyển dụng 

Giám đốc Trung 

tâm 

- Phương thức thực hiện: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp tiếp nhận Đơn đăng ký dự tuyển, 

giúp Hội đồng tuyển dụng tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự 

tuyển (vòng 1), báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng danh sách người dự tuyển 

đủ điều kiện tham dự vòng 2, tiến hành phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Quan trắc TN&MT. 

+ Người đủ điều kiện tham dự vòng 2 được phỏng vấn hoặc thực hành để 

kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tính chất hoạt 

động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

+ Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. 

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng quyết định. 

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và môi trường. Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                       
- VP Sở; 

- Sở TN&MT (b/cáo);  

- Sở Nội vụ (b/cáo); 

- GĐ, PGĐTT; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Lưu: VT, HC.                                                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Sơn 
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