
Trình độ 

đào tạo
Ngành Chuyên ngành

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số

I
Văn phòng Đăng ký 

đất đai

5 chỉ 

tiêu

01
Đại học

 trở lên
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

Đo đạc bản đồ viên

hạng III - V.06.06.17

Khảo sát, xây dựng thiết kế kỹ thuật, dự toán công 

trình; đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo, trích lục 

bản đồ địa chính

TL01

03
Đại học

 trở lên

Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế; 

Kinh tế xây dựng; Quản lý đất đai

Địa chính viên hạng III

V.06.01.02

Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho hộ gia đình, cá nhân; Xây dựng và thực hiện 

phương án kinh tế - kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa 

chính

TL02

01
Đại học

 trở lên

Kỹ thuật bờ biển; Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường

Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III

V.06.02.05

Điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường; Thống kê, 

kiểm kê đất đai; Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ đất đai
TL03

II
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
02

Đại học

 trở lên
Quản lý đất đai

Địa chính viên hạng III

V.06.01.02

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý 

quỹ đất
TL02

III

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trƣờng

01
Đại học

 trở lên

Công nghệ kỹ thuật hóa học; Biến đổi 

khí hậu

Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III

V.06.05.14

Thực hiện quan trắc và phân tích tài nguyên và môi 

trường
TL04

08

Vị trí việc làm
Mã tài 

liệu

BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-STNMT ngày      tháng    năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình)

Ghi 

chú

Nhu cầu đăng ký tuyển dụng năm 2021

Tổng chỉ tiêu

STT
Đơn vị có chỉ tiêu, nhu 

cầu tuyển dụng

Số chỉ 

tiêu
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