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Hà Nội, ngày31 tháng

năm 2022

V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức TN&MT hạng III- K29

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng
9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức,
viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III, cụ
thể như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng:
- Viên chức các chuyên ngành TN&MT hạng III, gồm: địa chính, điều tra
TNMT, dự báo khí tượng thủy văn, kiểm soát khí tượng thủy văn, quan trắc
TNMT, đo đạc bản đồ (sau đây viết tắt là viên chức TN&MT hạng III) hoặc
tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức TN&MT hạng III. Viên chức TN&MT hạng III hoặc tương
đương đang trong thời gian tập sự và viên chức TN&MT hạng IV hoặc tương
đương có nhu cầu thăng hạng từ hạng IV lên hạng III.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
2. Thời gian dự kiến tổ chức:
- Thời gian khai giảng (dự kiến): ngày 09 tháng 4 năm 2022.
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- Thời gian học: 30 ngày học tập với tổng thời lượng 240 tiết. Học các
buổi tối trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
3. Hình thức học: Trực tuyến và trực tiếp.
4. Chương trình
Theo Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức tài nguyên và môi trường hạng III được phê duyệt tại Quyết định số
3121/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
5. Học phí: 3.500.000 đ/học viên.
6. Đăng ký nhập học:
Hồ sơ nhập học gồm: Quyết định hoặc Công văn cử đi học của cơ quan,
đơn vị; 02 ảnh (3x4); danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm).
Ghi chú: Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức tài nguyên và môi trường là một trong các điều kiện theo yêu cầu của chức
danh nghề nghiệp đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng viên chức theo
hướng dẫn của Công văn số 6023/BTNMT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Khoa Đào tạo,
bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và
môi trường; Di động: 0902.223.929. Email: kimkhanhfcm@gmail.com.
Trân trọng./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, ĐTBD, LĐQL, Kh (05).

Đinh Thái Hưng
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẠNG III – K29
(Kèm theo Công văn số: /ĐTBDCB-LĐQL ngày tháng năm 2022 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường)
NGÀY/THÁNG/NĂM
STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI
EMAIL
SINH
I
Địa chính viên hạng III
1
2
II
1
2

Điều tra viên tài nguyên và môi trường hạng III

III
1

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

2
IV
1

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III

2
V
1

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III

2
VI
1
2

Đo đạc bản đồ viên hạng III
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HỒ SƠ HỌC VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
VIÊN CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẠNG III – K29

1. Họ và tên: ...…………………………… Giới tính: Nam 

Ảnh
(3x4 cm)

Nữ 

2. Sinh ngày…....tháng……..năm…….......................................................................
3. Nơi sinh: ……………………………………………………..................................
4. Nguyên quán (theo CMT/CCCD): ………………………………………………….
5. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….
6. Số CMT/CCCD:………………Ngày cấp:……..…..... Nơi cấp:............................
7. Cơ quan công tác: ......................................................................................................
Địa chỉ cơ quan:………………….…………………………………………………
8. Chức vụ:…………….…………………………………………………………………….
9. Hệ số lương: ….……………………Mã ngạch:………………………………........
10. Điện thoại DĐ: .............................. ...........................................................................
11. Email: ....................................................................................................................................

Mã lớp học: …………………..

Hà Nội, ngày
tháng năm 2022
Người khai ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã học viên: …………………
(Phần dành cho cán bộ quản lý ghi)

Lưu ý:
- Những thông tin ở trên sẽ được sử dụng để cấp Chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành
khóa học, đề nghị Anh/Chị kiểm tra kỹ các thông tin trước khi nộp.
- Mỗi Hồ sơ học viên nộp 02 ảnh 3 x 4 (mặt sau ghi rõ ngày họ tên, ngày tháng năm sinh,
ảnh cho vào phong bì ngoài ghi rõ họ tên và khóa học).

