BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số: 421

/TĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

V/v tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thi, cấp
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh, Thành phố
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
bằng hình thức từ xa;
Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức các
khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng
dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, cụ thể như sau:
1. Khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài
nguyên và môi trường hạng III
Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Khai giảng ngày
20 tháng 02 năm 2022 (Chủ Nhật).
Nội dung: Theo Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức tài nguyên và môi trường hạng III.
Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.
Học phí: 3.500.000/Học viên/Khóa học.
2. Khóa Đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất
Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Dự kiến khai giảng
tháng 02 năm 2022.
Nội dung: Theo Chương trình đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất.
Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.
Học phí: 5.000.000/Học viên/Khóa học.
3. Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Dự kiến khai giảng
tháng 02 năm 2022.
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Nội dung: Theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.
Học phí: 4.000.000/Học viên/Khóa học.
4. Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ quan trắc môi trường
Thời gian: Học vào các ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần; Dự kiến khai giảng
tháng 02 năm 2022.
Nội dung: Theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp quan trắc môi trường.
Hình thức: Học từ xa theo phương pháp trực tuyến.
Học phí: 4.000.000/Học viên/Khóa học.
5. Phối hợp tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ
đối tượng 3 (Nhà trường phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)
Thời gian: Học trong giờ hành chính, dự kiến khai giảng tháng 02 năm 2022.
Hình thức: Học trực tiếp.
Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Học phí: 3.500.000đ/Học viên/Khóa học.
6. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông
tư số 03/2014/TT-BTTTT
Thời gian ôn tập và thi: Dự kiến tổ chức vào các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Học phí: 500.000 đ/thí sinh (bao gồm học phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ).
Cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng
đăng ký theo phụ lục 01; Cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thi, cấp chứng chỉ
ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đăng ký theo phụ lục 02.
Danh sách đăng ký gửi về Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo địa chỉ: số 41A, đường Phú Diễn, phường
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua Email
ttdtcbcc@gmail.com; ttdtcbcc@hunre.edu.vn trước ngày 19 tháng 02 năm 2022.
Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trương Thị Thảo chuyên viên văn phòng Trung tâm
Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Điện thoại
cơ quan: 0243.8385149; Di động 0978.020.767; 0941.185.402./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch HĐT (để b/c);
- Lưu: VT, TTGDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên
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Phụ lục 01
ĐƠN VỊ:…………………………………….
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
\

Chức vụ

Mã ngạch

Số
Ghi
Mã
ngạch
Mã
ngạch
viên
chức
ngành
STT
Họ và tên
điện Email
Chức vụ
Chức vụ
chú
CC, VC
TN&MT dự kiến chuyển xếp
thoại
hiện tại
quy hoạch
(mã đăng ký học, cấp chứng chỉ)
hiện tại
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III (điền thông tin các cột 1,2,3,4,7,8,9,10,11)
I
1
2
3
…
Khóa Đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất (điền thông tin các cột: 1,2,3,4,7,10,11)
II
1
2
3
…
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (điền thông tin các
III
cột: 1,2,3,4,7,10,11)
1
2
3
…
IV Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ quan trắc môi trường (điền thông tin các cột: 1,2,3,4,7,10,11)
1
2
3
…
Ngày,
tháng,
năm sinh

Đơn vị
công tác

Chuyên
ngành
đào tạo

4
V
1
2
3
…

Khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 (điền thông tin các cột: 1,2,3,4,5,6,10,11)

Chú ý:
* Cột (7): Mã ngạch công chức, viên chức hiện tại
Ví dụ: Mã ngạch kỹ sư 13.095 hoặc chuyên viên 01.003 hoặc địa chính viên hạng III V.06.01.02 hoặc ……
* Cột (8):Mã ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường dự kiến chuyển xếp(Trong trường hợp chưa chuyển xếp sang mã ngạch viên chức ngành tài
nguyên và môi trường hoặc chuyển đổi mã ngạch)
Địa chính viên hạng III: V.06.01.02; Đo đạc bản đồ viên hạng III: V.06.06.17; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III: V.06.05.14; Điều tra viên tài
nguyên môi trường hạng III: V.06.02.05; Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: V.06.03.08; Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III: V.06.04.11
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Phụ lục 02
ĐƠN VỊ:……………………………
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ÔN, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

STT
1
2
3
4
5
…

Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh
(tỉnh, thành phố)

Giới tính
Nam
Nữ

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Đơn vị
công tác

Số điện
thoại

Email

Ghi chú

