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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020  

của Tạp chí Khí tượng Thủy văn 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 củ  Thủ 
t  ng Ch nh  hủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Kh  t ợng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr ờng;  

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đã đ ợc sử  đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 củ  Bộ 
tr ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr ờng về việc b n hành Quy chế quản lý công chức, 

viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr ờng; 

Xét đề nghị củ  Tạ  ch  Kh  t ợng Thủy văn tại Công văn 50/TAPCHI ngày 

21 tháng 7 năm 2020 về việc xin phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức hạng III 

trình độ đại học trở lên năm 2020; 

Theo đề nghị củ  Vụ tr ởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 08 viên chức hạng III trình độ Đại 

học trở lên năm 2020 đối với 03 tổ chức trực thuộc Tạp chí Khí tượng Thủy văn 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định).  

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển phỏng vấn. 

Điều 2. Tổng biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy văn có trách nhiệm tổ chức 

xét tuyển viên chức theo đúng Kế hoạch tuyển dụng đã được Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ 

Kế hoạch - Tài chính và Tổng biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy văn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 
 - Lưu: VT, TCCB (2), NY.4. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 
Trần Hồng Thái 
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