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PHƯƠNG ÁN 

Sơ tuyển thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên thuộc  

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

 kỳ tuyển dụng công chức năm 2019  

 
 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang phê duyệt phương án tuyển dụng công chức năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Phương án sơ tuyển đối với người đăng 

ký thi tuyển vào chức danh, vị trí việc làm Kiểm lâm viên năm 2019, như sau: 

Người trúng tuyển công chức Kiểm lâm kỳ tuyển dụng công chức năm 

2019 sẽ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt bảo vệ rừng, phải trực 

tiếp sinh hoạt (ăn, ngủ) tại các Chốt bảo vệ rừng (Đây là nơi làm việc) để thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được giao quản lý. Do vậy, 

người trúng tuyển cần phải làm quen với môi trường làm việc, ít nhất là phải 

làm quen với tuyến đường đi đến nơi làm việc. Việc sơ tuyển giúp các thí sinh 

dự tuyển có điều kiện để quan sát, tìm hiểu thực tế về điều kiện, tính chất công 

việc của vị trí việc làm mà mình đăng ký tuyển dụng; đồng thời qua sơ tuyển cơ 

quan quản lý, sử dụng công chức sẽ đánh giá sơ bộ về kỹ năng đi rừng của các 

thí sinh, từ đó có thể tuyển dụng được công chức có trình độ, có sức khỏe đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

1. Về đối tượng tham gia sơ tuyển 

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên (kỳ 

tuyển dụng công chức năm 2019) thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đều phải thực hiện việc sơ tuyển. 

2. Phương án tổ chức việc sơ tuyển 

2.1. Thành lập Ban sơ tuyển  

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh quyết định thành lập 

Ban sơ tuyển để tổ chức sơ tuyển đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 

làm Kiểm lâm viên năm 2019, gồm các thành phần sau: 

- Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp: Trưởng ban. 
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- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm: Phó Trưởng ban. 

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT: Thành viên. 

- Phó trưởng phòng Tổ chức xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm: 

Thành viên kiêm Thư ký. 

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang: Thành viên; 

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang: Thành viên; 

- Mời Sở Nội vụ cử 01 người là thành viên Hội đồng tuyển dụng công 

chức tham gia Ban Sơ tuyển Hội đồng. 

2.2. Nội dung, hình thức, địa điểm sơ tuyển 

Hiện nay, 02 Hạt Kiểm lâm (Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang và Hạt Kiểm 

Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang) bố trí 25 Chốt bảo vệ rừng. Để đến các 

Chốt bảo vệ rừng, phần lớn phải đi bộ đường mòn trong rừng, có Chốt ở xa 

phải đi bộ trong rừng từ 5-6 giờ đồng hồ mới đến Chốt. Việc lựa chọn Chốt 

Bảo vệ rừng Bản Chủ là nơi tổ chức điểm đến để sơ tuyển vì Chốt Bảo vệ rừng 

Bản Chủ có cự ly gần nhất, thuận lợi nhất trong tất cả các Chốt bảo vệ rừng 

của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang, tuyến đường đi không quá hiểm 

trở, sẽ tương đối đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia sơ tuyển; có nơi xuất 

phát là nhà đón, tiếp khách của khu du lịch sinh thái Na Hang (gọi tắt là Nhà 

đón khách của Ban quản lý) nên thuận tiện cho công tác tổ chức sơ tuyển. Việc 

tổ chức đi đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ như sau: 

- Thí sinh phải đi bộ theo đường mòn từ nhà đón khách của Ban quản lý tại 

Thác Mơ lên đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ (Đây là tuyến đường công chức 

Kiểm lâm vẫn thường xuyên đi đến Chốt bảo vệ rừng, có chiều dài gần 1,0km) 

và quay trở về từ Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ đến nhà đón khách của Ban quản lý 

trong khoảng thời gian tối đa 40 phút, thời gian tính từ khi xuất phát đi đến điểm 

kết thúc, cụ thể: 

+ Thí sinh xuất phát từ nhà đón khách của Ban quản lý để đi đến Chốt bảo 

vệ rừng Bản Chủ, khi đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ thí sinh phải ký xác nhận 

điểm đến lần 1 (nghỉ tại Chốt và ký xác nhận 5 phút). Sau đó quay trở về theo 

đường cũ, khi đến nhà đón khách của Ban quản lý thí sinh sẽ ký xác nhận điểm 

đến lần 2 (điểm kết thúc). 

+ Thí sinh bị đánh giá không đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau: Không đi theo tuyến đường quy định, không đi được đến điểm kết thúc, 

không ký xác nhận các điểm đến (lần 1, lần 2) theo quy định, đi đến điểm kết 

thúc nhưng vượt quá 40 phút.  
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- Trong quá trình sơ tuyển Ban Sơ tuyển sẽ bố trí một số công chức 

Kiểm lâm, nhân viên tuần rừng, nhân viên y tế cùng đi để dẫn đường và để hỗ 

trợ về chăm sóc sức khỏe (khi cần thiết). 

2.3. Về thời gian tổ chức sơ tuyển 

Việc tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm 

lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm hoàn thành trước ngày 10/7/2020. 

3. Về kinh phí tổ chức sơ tuyển 

 Đề nghị ngân sách tỉnh cấp kinh phí để tổ chức sơ tuyển gồm: Tiền nước 

uống cho hội nghị và trong quá trình sơ tuyển, biển số báo danh, tiền mua bông 

gạc Y tế và tiền chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia tổ 

chức sơ tuyển. 

Trên đây là Phương án sơ tuyển thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm 

lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ 

tuyển dụng công chức năm 2019./.  

 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Sở Nội vụ (Xin ý kiến);     

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT- TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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