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THÔNG BÁO
v ề  việc tuy en d ụn g v iên chức năm 2020 

c ủ a T ru n g tâ m Th ô n g tin và Dữ li ệ u m ô i t rườn g

Thực hi ện Quyết định s ố 501/QĐ-T CMT ngày 20 tháng 4 năm 2020 c ủa 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức 
tuy ể n dụng vi ên c hức 1 àm vi ệ c tại Trung tâm Thô ng tin và Dữ 1 i ệu mô i trường 
năm 2020, Trung tâm Thô ng t in v à Dữ 1 i ệu mô i trường thô ng b áo tuy ển dụng 21 
c hỉ t i ê u v i ê n chức năm 2020, c ụ thể như s au :

I. Điều kiện, tiêu chu ẩn d ự tuyển
1.1 . Đ iề u kiện ch u n g
- C ó quốc tịch Vi ệt Nam và c ư trú t ại Vi ệt Nam;
- C ó phiếu đăng ký dự tuyển the o mẫu quy định, c ó 1ý 1 ịch rõ ràng ;
- C ó đủ văn b ằng, chứng chỉ theo yêu c ầu của hạng, chức danh nghề 

nghiệp viên chức c ần tuyển;
- 1
- C ó đủ sức khoẻ để thực hi ện nhiệm vụ;
- s  ử dụng được ít nhất một ngo ại ngữ thông dụng trình đô A2 ho ặc bậc 2

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 
Gi áo dục và Đ ào t ạo b an hành khung năng 1 ực ngo ại ngữ 6 bậc dùng c ho Vi ệt 
Nam ó ì 2 ậ 2

- C ó Chứng chỉ ứng dụng c ông nghệ thông tin c ơ b ản the o quy định tại 
Thô ng tư số 03/2014/TT-BTT TT ng ày 11/3/2014 c ủa Bộ T hô ng tin và T ruy ề n  
thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng c ông nghệ thông tin.

1.2 . Đố i tượng và điểm ưu tiên t ron g tuyển d ụn g viên chức
Thực hi ệ n the o quy định tại Kho ản 3 Đ i ều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ - 

CP ng ày 12 tháng 4 năm 2012 c ủa Chính phủ về tuyể n dụng , s ử dụng và quản 1ý 
viên chức , đã được sửa đổi , bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 
161/2018/NĐ - CP ng ày 2 9 tháng 11 năm 2018 c ủa Chính phủ .

Nh n n h n c ăn ự n ên chức
- ú V m;
- M t ă ;
- truy c m ì ả q t

định v ề hình sự của Tò a án ; đang b ị áp dụng bi ệ n pháp xử 1ý hành chính đưa vào 
c ơ s ở chữa bệnh, c ơ s ở giáo dục , trường giáo dưỡng.



II H nh hức nộ n chức n n
1 . Nộ i d ung, hình thức tuyển d ụng
Vi ệ c tuyể n dụng vi ê n c hức được thực hi ệ n thô ng qua hình thức xét tuyể n 

the0 02 vòng như s au i
* Vòng 1 i Ki ể m tra đi ề u ki ệ n, ti êu c huẩn của người dự tuy ể n đăng ký tại

Phi ă ký tuy u c a v m ù ì i
d tuy c tham d ò 2

* Vòng 2 i
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực , trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

i d tuy n.
- Đ i ể m phỏng vấn được tính the 0 thang đi ể m 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút.
- Không thực hiện việ c phúc khả0 đối với kết quả phỏng vấn.
- Nội dung phỏng vấn i c  ác quy định l iên quan Luật L a0 động, Luật Viên 

chức , Luật Bả0 vệ mô i trường , Luật Đa dạng s inh học và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện; c ác nộ i dung l iên quan đến chuyên ngành tuyển dụng .

2 . Xác định người trún g tuy ển trong kỳ xét tuyển viên chức
c  ách tính đi ểm và xác định người trúng tuyển thực hi ện the 0 quy định tại 

Đ i ề u 13 Nghị định s ố 29/2012/NĐ - c p  ng ày 12 tháng 4 năm 2012 c ủa c  hính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức , đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Kh0 ản ó Đ i ề u 2 Nghị định s ố 1Ó1/2018/NĐ-cp ng ày 2 9 tháng 11 năm 2018 c ủa 
Chính phủ.

Người khô ng trúng tuyển trong kỳ xét tuyển vi ên chức không được bả0 
lưu kết quả xét tuyển ch0 c ác kỳ xét tuyển l ần sau .

III. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, ch uyên n gành đào tạo và các 
yêu cầu kh ác theo vị trí việc làm dự tuyển (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

IV Th nh ph n h ự n h n nhận h
1 . Hồ s ơ đăn g ký d ự tuy ển viên chức b ao gồ m :
- Phi ế u đăng ký dự tuyể n vi ên chức theo mẫu số 01 b an hành kèm the 0

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
- Bả ơ ý ch t thuậ ó x ận c ơ q ó ẩm quy n

trong th i h 0 p hồ ơ tuy n;
- Bản sao Gi ấy khai sinh
- Đối với nhân vi ên đã qua hợp đồng phải c ó nhận xét của thủ trưởng đơn 

vị quản lý trực tiếp và hợp đồng la0 độ ng (bản phô tô ) .
- Bản sa0 c ác văn bằng, chứng chỉ và kết quả họ c tập the 0 yêu cầu của vị 

trí dự tuyể n , được c ơ quan c ó thẩm quy ề n chứng thực . T rường hợp c ó văn b ằng 
d0 cơ s ở đà0 tạ0 nước ng0 ài c ấp thì phải nộp kèm theo giấy c ô ng nhận văn bằng



của Cục Quản lý chất lượng, Bô Giáo dục và Đào tạo, được công chứng dịch 
thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 
kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 
13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bô Y tế về việc hướng dẫn 
khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh chân dung, màu cỡ 4 x 6 chụp trong thời hạn 6 tháng;
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.
Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên 

và đầy đủ các thông tin.
2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính, từ ngày 21 
tháng 04 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 05 năm 2020.

- Đại điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi 
trường; Phòng 313, nhà A, Tầng 3, Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nôi.

- Điện thoại: 02435527919, số máy lẻ 313 hoặc 0976 016 636.
V. Thời gian xét tuyển, lê phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuy en: Kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và 
Dữ liệu môi trường năm 2020 dự kiến tổ chức trong tháng 05/2020.

2. Lê phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 
của Bô Tài chính quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự 
thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

N ơ i n hận:
- TCT Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Thượng Hiền (để báo cáo);
- Báo Tài nguyên và Môi trường (để đăng tin);
- Cổng thông tin Tổng cục Môi trường (để đăng tin)
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Lưu: VT, TTDL.Tr.15



PHỤ LỤC
Điêu kiện, tiêu chuân cụ the cho các vị trí tuyên dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

(Ban hành kèm theo Thông báo số  22  /TB-TTDL ngày 20 tháng  4 năm 2020 
của Trung tâm Thông tin và D ữ liệu môi trường)

TT Vị trí tuyển dụng Số lượng 
xét tuyển

rp*A  1 A  -* •  Ằ 1 •  1 \ ,  1 ẴTiêu chuân, điêu kiện cụ thê Nơi làm việc sau khi 
được tuyen dụng

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Văn thư-lưu trữ 01

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: văn thư lưu 
trữ và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường 
(có chứng chỉ nghiệp vụ văn thư -  lưu trữ nếu tốt nghiệp 
chuyên ngành khác)
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

2
Quản lý hệ thống cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: công nghệ 
thông tin, điện tử viễn thông.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

&



TT Vị trí tuyển dụng Số lượng 
xét tuyển

r r i*  A 1 Ả ■+• A 1 • /V , 1 ẴTiêu chuân, điêu kiện cụ thê Nơi làm việc sau khi 
được tuyen dụng

3 Phát triển hệ thống 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: công nghệ 
thông tin, điện tử viễn thông.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

4 Lưu trữ dữ liệu môi 
trường 04

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: lưu trữ, môi 
trường, hóa học, sinh học và các chuyên ngành khác về tài 
nguyên và môi trường
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

5 Công tác thư viện 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: thư viện và các 
chuyên ngành khác về tài nguyên và môi trường (có chứng chỉ 
nghiệp vụ thư viện nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác).
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành 
cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường



TT Vị trí tuyển dụng Số lượng 
xét tuyển

r r i*  A 1 Ả ■+• A 1 • /V , 1 ẴTiêu chuân, điêu kiện cụ thê Nơi làm việc sau khi 
được tuyen dụng

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 
2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin.

6
Xây dựng và quản lý 
hệ thống cơ sở dữ liệu 
môi trường

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: công nghệ 
thông tin, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, bản đồ, môi 
trường, và các chuyên ngành khác về tài nguyên và môi 
trường
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

7

Ứng dụng công nghệ 
viễn thám phục vụ 
công tác quản lý nhà 
nước về môi trường

03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: viễn thám, 
bản đồ, địa lý, môi trường và các chuyên ngành khác về tài 
nguyên và môi trường.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

8 Biên tập 03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí và 
các chuyên ngành khác: truyền thông, văn học, xã hội học, 
Luật, môi trường (có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí hoặc đã 
được cấp thẻ nhà báo nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác).

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường



TT Vị trí tuyển dụng Số lượng 
xét tuyển

r r i*  A 1 Ả ■+• A 1 • /V , 1 ẴTiêu chuân, điêu kiện cụ thê Nơi làm việc sau khi 
được tuyen dụng

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

9 Thư ký, biên tập tin 
bài 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí và 
các chuyên ngành khác: truyền thông, văn học, xã hội học, 
Luật, môi trường (có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí hoặc đã 
được cấp thẻ nhà báo nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác).
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường

10 Phát hành 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí, 
truyền thông, xuất bản -  phát hành và các chuyên ngành liên 
quan đen lĩnh vực kinh te, tài chính.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng
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03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

11 Quảng cáo 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: báo chí, 
truyền thông, quảng cáo và các chuyên ngành liên quan đen 
lĩnh vực kinh te, tài chính.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

12 Chế bản 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: che bản điện 
tử, thiết ke đồ họa và các chuyên ngành liên quan đen che 
bản.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dành cho Việt Nam, hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 
03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trug tâm Thông tin 
và Dữ liệu môi trường


