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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ địa chính viên hạng IV lên địa chính viên hạng III, đo đạc bản đồ 

viên hạng IV lên đo đạc bản đồ viên hạng III năm 2021 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính Phủ, 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ);  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bội 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 (gọi tắt là Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bội Nội vụ); 

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-STNMT ngày 18/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên hạng IV lên địa chính viên hạng III, đo 

đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc bản đồ viên hạng III năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Quyết định số 1133/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên hạng IV lên địa 

chính viên hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc bản đồ viên hạng III 
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năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức); 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên hạng IV lên địa chính viên 

hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc bản đồ viên hạng III năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở tài nguyên và 

Môi trường ngày  25/6/2021, về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường từ hạng IV lên hạng III, năm 2021; 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính 

viên hạng IV lên địa chính viên hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc 

bản đồ viên hạng III năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức) thông báo đến các thí sinh dự thi (viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức), các nội 

dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi, mức thu lệ phí thi. 

- Thời gian: Từ ngày 08 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 09 tháng 7 năm 

2021. 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

- Mức thu lệ phí thi: 700.000 đồng/thí sinh. 

- Nhận tài liệu ôn tập. 

2. Thời gian, hình thức tổ chức ôn tập. 

- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 

2021 

- Hình thức tổ chức ôn tập: Trực tuyến.   

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi. 

a) Tổ chức khai mạc kỳ thi 

- Thời gian: 06 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2021. 
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- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

- Thời gian: Ngày 17, 18 tháng 7 năm 2021. 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

4. Hình thức thi, thời gian tổ chức các vòng thi, môn thi 

a) Môn kiến thức chung 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 

- Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của 

chức danh nghề nghiệp hạng III. Thời gian thi: 60 phút. 

- Thời gian thi: Bắt đầu làm bài thi từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút 

ngày 17 tháng 7 năm 2021  

(Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng 06 giờ 30 phút để dự Khai mạc kỳ thi và làm 

các thủ tục vào phòng thi theo quy định). 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành (bao gồm chuyên ngành: Địa chính, 

Đo đạc bản đồ) 

- Hình thức thi: Thi viết 

- Nội dung thi: Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực, đề xuất giải pháp giải 

quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp hạng III của 

chuyên ngành dự thi. Thời gian thi: 120 phút  

- Thời gian thi: Bắt đầu làm bài thi từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

ngày 17 tháng 7 năm 2021  

(Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng 13 giờ 45 phút để làm các thủ tục vào phòng 

thi theo quy định). 
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- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

c) Môn ngoại ngữ (tiếng Anh) 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 

- Nội dung thi: 30 câu hỏi về tiếng Anh theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp hạng III. Thời gian thi: 30 phút. 

- Thời gian thi: Bắt đầu làm bài thi từ 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút 

ngày 18 tháng 7 năm 2021  

(Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng 07 giờ 15 phút để làm các thủ tục vào phòng 

thi theo quy định). 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

d) Môn tin học 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 

- Nội dung thi: 30 câu hỏi về tin học theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp hạng III. Thời gian thi: 30 phút. 

- Thời gian thi: Bắt đầu làm bài thi từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 

ngày 18 tháng 7 năm 2021  

(Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng 09 giờ 15 phút để làm các thủ tục vào phòng 

thi theo quy định). 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

5. Đối với thí sinh 

- Thi sinh xem danh sách theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí các 

phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian thi đối với từng môn thi từ ngày 16 

tháng 7 năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường 23/3, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

- Thí sinh tham gia kỳ thi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại 

Nội quy kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên 

hạng IV lên địa chính viên hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc bản 
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đồ viên hạng III năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số: 1170/QĐ-

HĐTTHCDNNVC ngày 24/6/2021 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức, được niêm yết tại địa điểm thi và được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 

http://stnmt.daknong.gov.vn/. 

- Xuất trình thẻ dự thi, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 

dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối 

chiếu trước khi vào phòng thi. 

 Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính 

viên hạng IV lên địa chính viên hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên đo đạc 

bản đồ viên hạng III năm 2021 thông báo để các đơn vị có liên quan và thí sinh 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/cáo) 

- GĐ sở (b/cáo); 

- HĐTTH; 

- Các ban, tổ của HĐTTH; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự 

thi; 

- Trang thông tin điện tử Sở 

TN&MT;                 

- Lưu: VT, VP, HSTTH(Y). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Minh 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG 
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