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THÔNG BÁO 

Về điểm 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 

 

Thực hiện 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 (say đây gọi 

tắt là kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức). Sau khi tổ chức kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên. Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thông báo như sau: 

1. Điểm 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(Có danh sách điểm thi kèm theo). 

2. Thời gian, lệ phí và địa chỉ nhận phúc khảo bài thi: 

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tiếp nhận đơn đề nghị phúc 

khảo kết quả điểm thi (có mẫu kèm theo) từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 

05/8/2021. 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/ bài thi (theo quy định tại Điều 4, Thông 

tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức). 

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk 

Nông, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông báo đến 

các đơn vị có viên chức dự thi để thông báo cho viên chức được biết và chủ động 

thực hiện./. 
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