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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng nhân sự 

 

               Kính gửi:   

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM; 

- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM; 

- Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; 

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin- ĐHQG TPHCM; 

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

- Trường Đại học Cần Thơ; 

- Trường Đại học Cửu Long; 

- Trường Đại học Nam Cần Thơ; 

- Trường Đại học Trà Vinh; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh. 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện chức 

năng nhiệm vụ theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC như: 

tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; định giá đất cụ 

thể, đo đạc – bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện 

các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.  

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022 với 

một số thông tin sau: 

1. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1.1 Các vị trí và số lượng dự kiến tuyển dụng: 11 nhân sự. 
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1.1.1. Vị trí công tác nghiệp vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng: 03 nhân 

sự (làm việc tại Chi nhánh số 01 trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, nơi làm 

việc tại thành phố Trà Vinh). 

1.1.2 Vị trí công tác nghiệp vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng: 03 nhân 

sự (làm việc tại Chi nhánh số 02 trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, nơi làm 

việc tại thị xã Duyên Hải và huyện Châu Thành).  

(Ưu tiên tuyển dụng cho người có hộ khẩu thường trú tại huyện Trà Cú, 

huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải , thị xã Duyên Hải và huyện Châu Thành). 

1.1.3. Vị trí công tác nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin: 01 nhân 

sự (làm việc tại Phòng Hành chính-Tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất). 

1.1.4 Vị trí công tác nghiệp vụ đấu giá quyền sử dụng đất: 01 nhân sự (làm 

việc tại phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất). 

1.1.5 Vị trí công tác nghiệp vụ giá đất: 02 nhân sự (làm việc tại phòng Giá 

đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất). 

1.1.6. Vị trí công tác nghiệp vụ về đo đạc - bản đồ: 01 nhân sự (làm việc tại 

phòng Kỹ thuât-Thông tin đất đai thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất). 

1.2. Trình độ:  

1.2.1 Vị trí công tác nghiệp vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng: Tốt 

nghiệp từ Đại học trở lên (ưu tiên chính quy) chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, 

Quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường. 

1.2.2. Vị trí công tác nghiệp vụ về ứng dụng Công nghệ thông tin: Tốt 

nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên chính quy) chuyên ngành công nghệ thông tin.  

1.2.3. Vị trí công tác nghiệp vụ Đấu giá quyền sử dụng đất: Tốt nghiệp Đại 

học trở lên (ưu tiên chính quy) chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật xây dựng. 

1.2.4.  Vị trí công tác nghiệp vụ giá đất: Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên 

chính quy, nam) chuyên ngành: Quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, thẩm định 

giá, kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật.  

1.2.5. Vị trí công tác nghiệp vụ Kỹ thuật-Thông tin đất đai: Tốt nghiệp từ 

Trung cấp trở lên (ưu tiên chính quy, nam) chuyên ngành Trắc địa bản đồ, Quản lý 

đất đai. 

1.3. Phương pháp xét tuyển: Thi tuyển hoặc xét tuyển thông qua phỏng 

vấn và thử việc để đánh giá khả năng thực tế. 

1.4. Mức lương, chế độ chính sách: Theo quy định hiện hành đối với đơn 

vị sự nghiệp có thu theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. 

1.5.  Hồ sơ xin việc gồm: 
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- Đơn xin việc: Trình bày bằng tiếng Việt (theo mẫu quy định) có ghi rõ số 

điện thoại liên lạc và địa chỉ mail; 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền, địa phương); 

- Giấy khám sức khỏe bản gốc; 

- Bản sao có công chứng gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 

công dân, bằng cấp, chứng chỉ có công chứng (đối với trường hợp hoàn thành khóa 

học phải có bảng xác nhận hoàn thành chương trình học của Trường đào tạo), bảng 

điểm toàn khóa. 

- Ảnh 4x6 mới nhất (01 ảnh) 

2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

3. Hình thức nhận hồ số: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện (hồ sơ đã 

nộp không hoàn lại nếu phỏng vấn không đạt yêu cầu). 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo. 

5. Thời gian thi tuyển hoặc xét tuyển: Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ có 

thông báo đến ứng viên qua số điện thoại ứng viên ghi trên hồ sơ xin việc. 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng 

hợp thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 

6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại số 0294 3869289 hoặc địa chỉ 

mail: ttptqdtv@gmail.com. 

 Rất mong sự quan tâm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, các đơn 

vị đào tạo và các ứng viên đủ năng lực theo yêu cầu. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 
- Sở TNMT (b/c); 
- TTCNTT (hỗ trợ đăng trang TT điện tử); 
- VP HĐND và UBND: huyện Duyên Hải, thị xã Duyên 
Hải, Cầu Ngang, Châu Thành (hỗ trợ đăng trang thông 
tin điện tử); 
- Phòng TNMT các huyện, tx, tp; 
- BLĐ TT; 
- Các Phòng, CN thuộc TT; 
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Tô Quốc Huy 
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