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PHỤ LỤC 01
ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC 
PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiêu chuẩn tham gia giảng dạy

Lý lịch bản thân rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chính trị

Tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT

Có khả năng sư phạm và năng lực truyền đạt kiến thức trong lĩnh vực giảng dạy

Có khả năng kết hợp được giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành

Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp

I. Đối với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT hạng II

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc tương đương

Đối với giảng viên

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên hoặc đã có bằng tốt nghiệp các trường sư
phạm

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Đối tượng:
- Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm đang công tác, đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT); các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
- Người được mời thỉnh giảng và báo cáo viên (người được mời báo cáo chuyên đề, kinh nghiệm thực tiễn ),
gồm: chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, doanh nhân ở trong và ngoài nước có uy tín trong công
tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý về TN&MT; cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT đang công tác, đã
nghỉ hưu hoặc chuyển công tác có kinh nghiệm, khả năng và nguyện vọng giảng dạy (sau đây gọi chung là
giảng viên thỉnh giảng ). 
II. Phạm vi:
- (1) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT hạng II và
tương đương;
- (2) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT hạng III và
tương đương;
- (3) Chương trình bồi dưỡng về địa chính - môi trường dành cho công chức cấp xã và tương đương;
- (4) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT và tương
đương.

A. TIÊU CHUẨN CHUNG

B. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ (ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung tại Mục A, giảng viên, giảng viên thỉnh
giảng còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn cụ thể dưới đây)

Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực cập nhật các quy định mới,
các tình huống phát sinh trong thực tiễn liên quan đến nội dung giảng dạy

Trung thành với Tổ quốc Việt Nam; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh

Am hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu
của chương trình tham gia giảng dạy

Đối với giảng viên thỉnh giảng là người nước ngoài thì phải có thái độ chính trị phù hợp với thể chế
chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Việt Nam và đáp ứng
yêu cầu về kiến thức, năng lực giảng dạy

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung giảng dạy
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Đã chủ trì hoặc tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, sách tham khảo liên quan đến nội dung được
mời thỉnh giảng hoặc báo cáo (nếu có)

Là lãnh đạo, quản lý hoặc nguyên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên hoặc người đã có ít nhất 09 năm
công tác trong ngành TN&MT ở ngạch chuyên viên và tương đương, chức danh viên chức tài ngành
TN&MT hạng III và tương đương trở lên (trừ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý,
doanh nhân ở trong và ngoài nước có uy tín trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý về TN&MT)

Có năng lực, am hiểu sâu về lĩnh vực, chuyên ngành được mời thỉnh giảng hoặc báo cáo

III. Đối với bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT

II. Đối với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT hạng III, bồi
dưỡng về địa chính - môi trường dành cho công chức cấp xã

Đã chủ trì hoặc tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, sách tham khảo liên quan đến nội dung được
mời thỉnh giảng hoặc báo cáo (nếu có)

Là lãnh đạo, quản lý hoặc nguyên lãnh đạo, quản lý cấp vụ hoặc tương đương trở lên và đã có ít nhất 05
năm công tác trong ngành TN&MT (trừ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở trong và ngoài
nước có uy tín về quản lý TN&MT)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc tương đương

Có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương trở lên tối thiểu là 05 năm

Đối với giảng viên thỉnh giảng

Đối với giảng viên thỉnh giảng

Đã chủ trì hoặc tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, sách tham khảo liên quan đến nội dung được
mời thỉnh giảng hoặc báo cáo (nếu có)

Am hiểu về ngành TN&MT và công tác điều tra cơ bản về các chuyên ngành TN&MT

Có năng lực, am hiểu sâu về lĩnh vực, chuyên ngành được mời thỉnh giảng hoặc báo cáo

Có uy tín, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu về một hoặc một số nội dung sau: hệ thống
chính trị, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, công nghệ thông tin; nếu giảng dạy về
kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành TN&MT thì phải có kinh nghiệm 09 năm công tác trở lên
ở chuyên ngành đó

Là lãnh đạo, quản lý hoặc nguyên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên hoặc người đã có ít nhất 15 năm
công tác trong ngành TN&MT ở ngạch chuyên viên và tương đương, chức danh viên chức tài ngành
TN&MT hạng III và tương đương trở lên (trừ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý,
doanh nhân ở trong và ngoài nước có uy tín trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý về TN&MT)

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN&MT và định
hướng phát triển ngành TN&MT

Có năng lực, am hiểu sâu về lĩnh vực, chuyên ngành được mời thỉnh giảng hoặc báo cáo

Am hiểu về ngành TN&MT và công tác điều tra cơ bản về các chuyên ngành TN&MT

Có uy tín, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu về một hoặc một số nội dung sau: hành
chính nhà nước, chính phủ điện tử, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức hội họp; nếu giảng dạy về
kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành TN&MT thì phải có kinh nghiệm 15 năm công tác trở lên
ở chuyên ngành đó

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên hoặc đã có bằng tốt nghiệp các trường sư
phạm

Có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương trở lên tối thiểu là 09 năm

Đối với giảng viên


