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THÔNG BÁO
Kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ vè
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về Tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo
bồi dưỡng viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,
viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn,
thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối
với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên
Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức
ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của
UBND tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh
Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên
chức năm 2019;
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang Thông báo kế hoạch tuyển
dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau:

I. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí
việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Số lượng, vị trí việc làm và tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm

TT

Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,
chức danh cần
tuyển dụng

Mã số
ngạch

Yêu cầu trình độ chuyên môn,
ngành nghề đào tạo

1

Trung tâm
Khuyến
nông

01

Kỹ sư hạng (III)

V.05.02.07

Đại học trở lên ngành trồng trọt
hoặc nông học

V.05.02.07

Đại học trở lên, một trong các
ngành: Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật
xây dựng, Cấp thoát nước.

2

Trung tâm
Nước sạch
và vệ sinh
môi trường
nông thôn

V.05.02.07

Đại học trở lên, một trong các ngành:
Hóa phân tích, khoa học môi trường,
công nghệ kỹ thuật môi trường.

V.05.02.07

Đại học trở lên một trong các ngành:
Lâm sinh, lâm học, quản lý tài
nguyên rừng, khoa học môi trường

02.008

Trung cấp trở lên, ngành văn thư –
lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên
ngành khác phải có chứng chỉ bồi
dưỡng kiến thức nghiệp vụ văn thư
Đại học trở lên một trong các ngành:
Lâm sinh, lâm học, quản lý tài
nguyên rừng, khoa học môi trường

01

01

02
3

Kỹ sư hạng (III)

Kỹ sư hạng (III)

Kỹ sư hạng (III)

Ban quản lý
rừng phòng
hộ Lâm Bình

Văn thư trung
cấp

01

4

Ban quản lý
rừng phòng
hộ Na Hang

01

Kỹ sư hạng (III)

V.05.02.07

01

Thủ quỹ đơn vị

06.035

Trung cấp trở lên ngành kế toán

3. Hình thức tuyển dụng
Hình thức tuyển dụng được thực hiện mục II, Điều 1 Quyết định số
1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về
việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo Quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
5. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển
5.1. Hồ sơ dự tuyển
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Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí việc làm
cần tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).
- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển
hoặc người nhận thay.
Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần nêu trên. Nếu hồ sơ không
đủ các thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển
dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
6. Lệ phí tuyển dụng
Người đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo Quy định tại Thông
tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức, viên chức;
II. TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2019
1. Số lượng, ví trí việc làm cần tiếp nhận:
- Số lượng: 01 chỉ tiêu, từ nguồn công chức, viên chức đang công tác
trong tỉnh.
- Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục tiếp nhận
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển: Đại học trở lên, ngành
trồng trọt hoặc nông học; đảm bảo các yêu cầu theo Quy định tại: Quyết định số
05/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều
kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông
nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND
ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
2.2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận: Thực hiện theo Quyết định số
03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc kể từ
ngày 19/12/2019 đến hết ngày 19/01/2020;
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và
PTNT tỉnh Tuyên Quang.
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3. Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó trưởng phòng Tổ
chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại liên hệ: 02073.822.430; Di
động: 0915.696.373).
Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử
tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và
niêm yết tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ;
- Báo Tuyên Quang;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT, TCCB.

Nguyễn Văn Việt
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