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Số: 2246/TB-STNMT An Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục nhận Phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát 

triển quỹ đất trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường năm 2022 
 

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 Nội vụ 

về 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; 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tiếp tục nhận Phiếu dự tuyển 

dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở tài 

nguyên và Môi trường năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:  

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển từ ngày 27/7/2022 đến hết ngày 10/8/2022 ( theo dấu bưu điện) 

 - Hình thức, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (địa chỉ: số 06, 

Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 

số điện thoại: 02963.956.605).  

  2. Về nội dung, hình thức thi, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng và các 

nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 1676/TB-STNMT ngày 13 tháng 6 

năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển dụng viên chức làm 

việc năm 2022 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến xét tuyển viên chức làm việc tại Trung 

tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 được 

niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 
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Giang https://sotainguyenmt.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Trung 

tâm Phát triển quỹ đất.  

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Trung tâm Phát 

triển quỹ đất (địa chỉ: số 06, Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại: 02963.956.605) trong giờ làm việc 

để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ sở;  

- TT Phát triển quỹ đất;  

- TTCN thông tin (đăng web Sở 

TN&MT);  

- Báo An Giang;  

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 

https://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/


UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc 

tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số 2246/TB-STNMT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  
 

TT 

Tên Phòng  

cần tuyển 

dụng 

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí việc làm 

Ghi  

chú 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Ngạch 

dự kiến 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển  

dụng 

Mô tả công việc 

chính của VTVL 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành cần 

tuyển 

Tin học  
Ngoại 

ngữ  

1 2 3   4 5 6 7 8 9 11 

1 
Hành chính - 

Tổng hợp 

Kế hoạch - 

Tài chính 
06.031 01 

Thực hiện  các nghiệp 

vụ về kế toán liên 

quan các dự án đầu tư 

công, bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

Đại học  Kế toán 

ƯD 

CNTTCB 

hoặc 

tương 

đương 

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương 

  

2 Tạo quỹ đất 
Tạo quỹ 

đất 

V.06.06.17 

hoặc 

V.06.01.02 

08 

Thực hiện các nhiệm 

vụ giải phóng mặt 

bằng, đo đạc xác định 

diện tích đất, kiểm kê 

số lượng và giá trị tài 

sản (kết cấu nhà ở, 

công trình, đất..); 

kiểm tra số liệu hoàn 

chỉnh phương án bồi 

thường. 

Đại học 

Quản lý đất 

đai; 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường; 

 Kỹ thuật Trắc 

địa bản đồ; 

Kỹ thuật Công 

trình xây dựng; 

ƯD 

CNTTCB 

hoặc 

tương 

đương 

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương 

Đối với ngành 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường ; Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng phải hoàn 

thành chương 

trình bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành địa 

chính hoặc đo đạc 

bản đồ. 
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