BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số: 175

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày04 tháng 5 năm 2021

/QĐ-BĐKH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm
Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp
CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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
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;
Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số
379/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý công chức,
viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Giám
đốc Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp và Chánh
Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm
Ứng phó biến đổi khí hậu và Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế
các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, gồm 07 chỉ tiêu tại Phụ lục 1 và
Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
Điều 2. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ứng phó biến
đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp tổ
chức việc tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê
duyệt và các quy định hiện hành 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, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Ứng phó biến đổi khí
hậu, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp và
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Lãnh đạo Cục;
- Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

Tăng Thế Cường

Phụ lục 1:
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Ban hành kèm theo Quyết định số

TT

Vị trí tuyển dụng

/QĐ-BĐKH ngày

Nhiệm vụ chính của vị trí
việc làm

Thực hiện công tác hành chính
Hành chính - Tổng văn phòng, quản trị công sở,
1
hợp
quản lý nhân lực, tổng hợp, xây
dựng báo cáo của Trung tâm.

Nghiên cứu, ứng
Thực hiện nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ về
2
dụng các công nghệ ứng phó
ứng phó biến đổi khí
với biến đổi khí hậu.
hậu

Triển khai các hoạt
động MRV trong
3
thích ứng với biến
đổi khí hậu

Tổng

Thực hiện nhiệm vụ triển khai
các hoạt động đo đạc, báo cáo
và thẩm định (MRV) trong
thích ứng với biến đổi khí hậu.

tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu)

Số người làm
Số viên Chỉ tiêu
việc được
chức
xét
duyệt theo Đề
hiện có tuyển
án VTVL

03

05

02

04

Trình độ/ ngành/chuyên ngành đào tạo

01

Tốt nghiệp đại học trở lên.
Ngành/chuyên ngành: Hành chính, Kinh tế, Quản trị kinh
doanh.
Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).
Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
(hoặc tương đương).

01

Tốt nghiệp đại học trở lên.
Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học môi
trường, Thủy lợi.
Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).
Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
(hoặc tương đương).
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Khoa học môi
trường, Khí tượng.
Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).
Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
(hoặc tương đương).

05

04

01

13

10

03

2
Phụ lục 2:
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁC-BON THẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số

TT

Vị trí tuyển dụng

/QĐ-BĐKH ngày

tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu)

Số người làm
Số viên Chỉ tiêu
Nhiệm vụ chính của vị trí việc
việc được
chức
xét
làm
duyệt theo Đề
hiện có tuyển
án VTVL

Thực hiện điều tra, khảo sát,
Giảm nhẹ phát thải khí triển khai thực hiện các hoạt
1 nhà kính và Phát triển động giảm nhẹ phát thải khí nhà
kinh tế các-bon thấp
kính và phát triển kinh tế cácbon thấp.

06

03

03

Thực hiện hiện các công ước,
thỏa thuận, cam kết quốc tế về
biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ôdôn; thực hiện công tác tuyên
truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao nhận thức về biến đổi khí
hậu, bảo vệ tầng ô-dôn.

04

03

01

10

06

04

Bảo vệ tầng ô-dôn,
tuyên truyền, đào tạo,
bồi dưỡng về bảo vệ
2
tầng ô-dôn và phát
triển kinh tế các-bon
thấp
Tổng

Trình độ/ ngành/chuyên ngành đào tạo
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản lý môi
trường, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật
môi trường, Sinh học, Hải dương học.
Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).
Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT (hoặc tương đương).
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Ngành/chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài
nguyên và môi trường, Khoa học môi trường, Công
nghệ kỹ thuật môi trường.
Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).
Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT (hoặc tương đương).

