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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu 
 

 

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Ứng phó 

biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển các-bon thấp đã được phê duyệt, Cục 

Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự 

nghiệp trực thuộc Cục cụ thể như sau: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn 

a) Điều kiện chung 

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu 

thường trú tại Việt Nam. 

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng, có đủ 

văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp 

viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. 

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Không cư trú tại Việt Nam. 

- 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. 

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng 

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng 

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển 

theo 02 vòng như sau: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người 
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dự tuyển được dự tuyển vòng 2. 

- Vòng 2: 

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. 

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút. 

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật 

Viên chức, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ 

tầng ô-dôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến 

chuyên ngành tuyển dụng. 

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các 

yêu cầu khác theo vị trí việc làm 

a) Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu 

TT 
Vị trí tuyển 

dụng 

Nhiệm vụ chính của 

vị trí việc làm 

Chỉ tiêu 

xét tuyển 
Trình độ/ chuyên ngành đào tạo 

1 

Điều tra viên 

tài nguyên 

môi trường 

hạng III 

(1) Triển khai các 

hoạt động giám sát và 

đánh giá hoạt động 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

03 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành / 

chuyên ngành: biến đổi khí hậu, phát 

triển bền vững, bảo tồn sinh thái, đa dạng 

sinh học, quản lý đất đai. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT (hoặc tương đương). 

(2) Đánh giá tác động, 

tính dễ bị tổn thương, 

rủi ro, tổn thất và thiệt 

hại do biến đổi khí 

hậu. 

01 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành / 

chuyên ngành: biến đổi khí hậu, thủy lợi, 

thủy văn, quản lý đất đai. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT (hoặc tương đương). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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TT 
Vị trí tuyển 

dụng 

Nhiệm vụ chính của 

vị trí việc làm 

Chỉ tiêu 

xét tuyển 
Trình độ/ chuyên ngành đào tạo 

(3) Kiểm kê khí nhà 

kính và đo đạc, báo 

cáo, thẩm định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà 

kính. 

01 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành / 

chuyên ngành: biến đổi khí hậu, quản lý 

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 (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT (hoặc tương đương). 

(4) Các hoạt động bảo 

vệ tầng ô-dôn. 
01 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành / 

chuyên ngành: biến đổi khí hậu, phát 

triển bền vững, hóa học, khí tượng. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT (hoặc tương đương). 

(5) Kinh tế biến đổi 

khí hậu; hoạt động 

trao đổi, bù trừ tín chỉ 

các-bon. 

02 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành / 

chuyên ngành: kinh tế tài nguyên, quản lý 

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 (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT (hoặc tương đương). 

 Tổng  08  

 

b) Trung tâm Phát triển các-bon thấp 

TT 
Vị trí tuyển 

dụng 

Nhiệm vụ chính của vị trí 

việc làm 

Chỉ tiêu 

xét tuyển 
Trình độ/ chuyên ngành đào tạo 

1 

Điều tra viên 

tài nguyên môi 

trường hạng III 

(1) Thực hiện các hoạt 

động giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính. 

 

03 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, 

khoa học môi trường, khoa học đất, 

giao thông vận tải; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương 

đương). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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TT 
Vị trí tuyển 

dụng 

Nhiệm vụ chính của vị trí 

việc làm 

Chỉ tiêu 

xét tuyển 
Trình độ/ chuyên ngành đào tạo 

(2) Điều tra, khảo sát, 

đánh giá tác động của 

biến đổi khí hậu. 

02 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, 

phát triển bền vững, khoa học môi 

trường, kỹ thuật môi trường;  

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương 

đương). 

(3) Phát triển kinh tế các-

bon thấp, phát triển thị 

trường các-bon. 

02 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, 

phát triển bền vững, khoa học môi 

trường;  

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương 

đương). 

2 
Chuyên viên 

tổng hợp 

(4) Thực hiện công tác 

tổng hợp, hành chính, 

ứng dụng công nghệ 

thông tin, quản lý nhân 

lực, lao động, tiền lương. 

01 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành/chuyên ngành: hành chính, tổng 

hợp, kế toán, quản trị kinh doanh; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT (hoặc tương đương); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương 

đương). 

 Tổng  08  

 

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ 

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, ghi rõ vị trí, 

đơn vị dự tuyển. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền 

địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập 

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Bản sao giấy khai sinh. 
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- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng 

do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo 

dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

theo quy định. 

- 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 14/2013/TT-

BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ 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. 

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn 

vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô). 

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện 

thoại liên lạc của người dự tuyển. 

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 15 tháng 02 năm 2023 

đến 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu, Phòng A406, tầng 

4 nhà A, địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

- Số điện thoại cố định: 0243.7759430. 

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí 

a) Thời gian xét tuyển 

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí 

hậu, Trung tâm Phát triển các-bon thấp dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2023. 

b) Lệ phí 

Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-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 dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng viên chức sẽ được thông báo, cập 

nhật trên bảng tin tại hai Trung tâm và Trang thông tin điện tử của Cục Biến đổi 

khí hậu (http://www.dcc.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục; 

- Trung tâm ƯPBĐKH;  

- Trung tâm PTCBT; 

- Đăng trang TTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

Tăng Thế Cường 
 

http://www.dcc.gov.vn/
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