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A TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN 5

1 Trung tâm phát triển quỹ đất Địa chính viên
hạng III

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

5 V.06.01.02 Đại học trở
lên

Quản lý đất đai;
Kinh tế nông
nghiệp; Xây

dựng
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Bậc 2 hoặc
tương đương

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

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

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-06-21T15:02:55+0700




