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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc trong Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến
đổi khí hậu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa
vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Nhu cầu tuyển dụng:
TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí việc làm/tuyển dụng

1
2
3
Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm môi
trường không khí đô thị, các khu công nghiệp.
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Thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm nguồn
Phòng Nghiên cứu Khí
hậu, Biến đổi khí hậu và nước sinh hoạt, nguồn nước mặt đô thị, các khu công nghiệp
Môi trường
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương, đề xuất, thực hiện
các nghiên cứu ứng dụng về khí tượng, khí hậu, biến đổi khí
hậu.
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Trình
độ đào
tạo

Chuyên
ngành

Hạng chức
danh nghề
nghiệp

Mã số
ngạch

4

5

6

7

Số chỉ
tiêu
tuyển
dụng
8

V.05.01.03

01

V.05.01.03

01

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên
Đại học
trở lên
Đại học
trở lên

Khoa học Môi
Nghiên cứu
trường
viên (Hạng III)
Quản lý tài
Nghiên cứu
nguyên môi
viên (Hạng III)
trường
Khí tượng, khí
Nghiên cứu
hậu và hải
viên (Hạng III)
dương học

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí việc làm/tuyển dụng
Thực hiện nghiên cứu, phân tích hệ thống quản lý môi
trường, đánh giá rủi ro và tác động môi trường, biến đổi khí
hậu và phát triển bền vững. Tham gia xây dựng các đề cương
đề xuất về ô nhiễm môi trường.
Thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng ô
nhiễm môi trường trong an toàn vệ sinh thực phẩm.
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3

Mã số
ngạch

Số chỉ
tiêu
tuyển
dụng

V.05.01.03

01

Nghiên cứu
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên

Khoa học môi
Nghiên cứu
trường
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên

Công nghệ hóa
Nghiên cứu
học
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên

Kỹ thuật tài
nguyên nước

Nghiên cứu
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên

Hải dương học

Nghiên cứu
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

Đại học
trở lên

Thủy văn

Nghiên cứu
viên (Hạng III)

V.05.01.03

01

V.05.01.03

01

V.05.01.03

01

06.031

01

01.003

01

01.003

01

01.003

01

Trình
độ đào
tạo

Thực hiện nghiên cứu sử dụng các mô hình về dự báo cảnh
báo ô nhiễm môi trường, tham gia xây dựng các đề cương đề
xuất về ô nhiễm môi trường.
Thực hiện công tác điều tra khảo sát, phân tích về lắng đọng
axít, tham gia thực hiện các đề tài NC khoa học và các hợp
đồng dịch vụ, dự án.
Thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của
xâm nhập mặn đến nguồn nước mặt tại đô thị
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về các mô hình thủy văn,
thủy lực. Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình,
dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về thủy văn,
công trình thủy.
Phòng Nghiên cứu Thủy Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về Thủy văn, tài nguyên
nước, các mô hình xâm nhập mặn; thực hiện các chương
văn và Hải văn
trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về thủy
văn và tài nguyên nước.
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các mô hình phục
vụ dự báo về xâm nhập mặn, nước biển dâng.
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các mô hình phục
vụ xây dựng các bản đồ về xâm nhập mặn, ngập lụt.
Thực hiện các khoản thu chi đúng theo quy chế chi tiêu nội
bộ đã phê duyệt.
Tham gia công tác kế hoạch, tư vấn, dịch vụ khoa học công
Phòng Kế hoạch, Tư vấn nghệ.
và Dịch vụ
Thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen
thưởng, văn thư lưu trữ.
Thực hiện nhiệm vụ Quản trị tổng hợp, quản lý sử dụng tài
sản của Phân viện.
Tổng số:
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Đại học
trở lên
Đại học
trở lên

Đại học
trở lên
Đại học
trở lên
Đại học
trở lên
Đại học
trở lên
Đại học
trở lên
Đại học
trở lên

Chuyên
ngành

Hạng chức
danh nghề
nghiệp

Quản lý tài
Nghiên cứu
nguyên và môi
viên (Hạng III)
trường
Công nghệ
sinh học

Nghiên cứu
viên (Hạng III)
Nghiên cứu
Hải dương học
viên (Hạng III)
Kế toán tài
Kế toán viên
chính
Kỹ thuật môi
Chuyên viên
trường
Quản lý nhân
Chuyên viên
sự
Quản lý đất
Chuyên viên
đai
Hải dương học

16

III. Yêu cầu về trình độ:
Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo.
IV. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).
(Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng
ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ k hông đúng quy định thì
người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan
có thẩm quyền quản lý viên chức.
- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện
người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện
thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo).
V. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển (bao gồm 02 vòng thi)
* Vòng 1:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về
ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
+ Phần III: Tin học.
*) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
* Miễn phần thi tin học 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 nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi
thì người dự tuyển mới được thi tiếp vòng 2.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: phỏng vấn
- Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h30 ngày 20/4/2020 đến 17h00 ngày 19/5/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 803, Tầng 8, Trụ sở Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khu Liên Cơ quan Bộ Tài nguyên
và Môi trường tại Tp HCM, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
VII. Lệ phí tuyển dụng:
7. Lệ phí thi tuyển:
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định 500.000 đồng/ thí sinh (Theo quy định tại Thông tư 228/2016-BTC ngày 11 tháng 11 năm
2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
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Lưu ý:
- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu điện, fax, email.
- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.
- Không trả lại lệ phí thi tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục nộp.
VIII. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển:
- Thời gian phổ biến nội dung, quy định và thi tuyển vòng 01: Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khu Liên Cơ quan Bộ
Tài nguyên và Môi trường tại Tp HCM, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).
- Thời gian thi vòng 02 (phỏng vấn): từ ngày 04 đến ngày 05/8/2020 (địa điểm sẽ thông báo sau).
Lưu ý:
- Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); trên Trang điện tử của
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (địa chỉ: http://www.imh.ac.vn) và niêm yết tại trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi
khí hậu và Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
(Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
và Biến đổi khí hậu: www.imh.ac.vn).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:; Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 028.3829.0057, điện thoại di động:
0908363369 (ông Trương Văn Kịch), hoặc Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.835.6980; điện thoại di
động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn)

VIỆN TRƯỞNG
Ký bởi: Nguyễn Văn
Thắng
Email:
nvthang_kttv@monre.
gov.vn
Cơ quan: Viện Khoa
học Khí tượng Thủy
văn và Biến đổi khí
hậu, Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Ngày ký: 15.04.2020
09:01:07 +07:00

Nguyễn Văn Thắng
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