
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 03 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này. 

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển. 

Điều 2. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức tuyển 

dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định 

hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ 

chức sự nghiệp công lập. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài 

chính; Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

 - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; 

 - Lưu: VT, TCCB. BN10. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

 



TT Vị trí tuyển dụng

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ/chuyên 

ngành đào tạo

1

Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai công tác phát triển ngành

đào tạo; Xác định nhu cầu đào tạo, mục tiêu CTĐT, thuyết minh đề án,

tổng hợp hồ sơ trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức thực hiện kế hoạch

xây dựng đề án xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT), Giáo trình, biên

tập và sửa chữa chương trình, giáo trình; Công tác quản lý đề cương môn

học. 

2

Tốt nghiệp đại học trở lên các

ngành/chuyên ngành: Quản lý

giáo dục, quản lý đất đai, khí

tượng thủy văn biển, khai thác

vận tải, logistic và vận tải đa

phương thức, kinh tế, tài

chính ngân hàng, kỹ thuật trắc

địa - bản đồ; khoa học môi

trường.

2
Khoa Lý luận

chính trị

Bộ môn

Pháp luật

Giảng viên thực hiện các nhiệm vụ: Giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực

Bộ môn Pháp luật; Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên

nghiên cứu khoa học; Biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng,

ra đề thi, coi thi, chấm thi các học phần thuộc lĩnh vực Pháp luật; Hướng

dẫn sinh viên làm đồ án, luận văn tốt nghiệp; tham gia các Hội đồng chuyên

môn theo sự phân công. 

1

Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên các

ngành/chuyên ngành: luật

học; luật quốc tế; luật kinh tế;

luật thương mại và kinh

doanh quốc tế.

3Tổng cộng

Phòng Đào tạo

Phụ lục

BỔ SUNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày       tháng     năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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