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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số: 705/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)
Cơ quan, tổ chức hành chính
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Mô tả những nội dung chính về vị trí việc
làm cần tuyển dụng

TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN

Trung tâm phát triển quỹ đất

Địa chính viên
hạng III

Tổng số nhu cầu tiếp nhận: 05 chỉ tiêu./.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư các dự án; Đo đạc, kiểm đếm xác
định khối lượng đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu
trên đất bị ảnh hưởng; Nghiên cứu, khai thác và sử
dụng các nguồn lực trong nông nghiệp hiệu quả, góp
phần phát triển kinh tế nông nghiệp; Tính toán, lên
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; Tổng
hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án
giải quyết, bao gồm cả công tác giải quyết đơn thư,
kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư
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Đại học trở
lên

Quản lý đất đai;
Kinh tế nông ƯDCNTTC
B
nghiệp; Xây
dựng

Bậc 2 hoặc
tương đương

Ghi chú

Đối với chuyên ngành
Kinh tế nông nghiệp
và Xây dựng yêu cầu
phải hoàn thành
chương trình bồi
dưỡng kiến thức, kỹ
năng nghề nghiệp
chuyên ngành do cơ
quan quản lý viên
chức chuyên ngành địa
chính quy định

