
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
_______________________________________________________ 

 

Số:             /BTNMT-KHCN 
V/v tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2022    

   

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ 

 Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 

704/BKHCN-TCCB về việc hướng dẫn tổ chức thi và xét hạng thăng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học hạng I (nghiên cứu viên cao cấp; kỹ 

sư cao cấp) và hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính).  

 Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo và gửi kèm công văn này toàn văn 

Công văn nêu trên để các đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu  nghiên cứu, thực hiện. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể phản ánh trực 

tiếp về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ tổ chức cán bộ, điện thoại: 

024.35560615) để được hướng dẫn, giải quyết./.  

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Lưu KHCN.NHM. 

 

TL.BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

                                  

                                    

Trần Bình Trọng 
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