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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  106  /SNN-TCHC 

V/v cung cấp danh mục tài liệu kỳ tuyển  

dụng công chức năm 2019 (lần thứ 32) 

Quảng Trị, ngày   20   tháng  01  năm 2020 

    

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Quảng Trị 
 

Ngày 13/01/2020, Sở Nội vụ có văn bản số 35/SNV-CCVC về việc cung cấp danh mục tài liệu kỳ tuyển dụng 

công chức năm 2019 (lần thứ 32). Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức rà soát các chức danh, vị trí cần tuyển dụng và 

cung cấp tài liệu theo danh mục sau: 

TT 
Nhóm 

Ngành 
Mã ngành Vị trí cần tuyển 

Số ký hiệu tài liệu kiến thức chung 

về ngành, lĩnh vực 

Tài liệu kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ chuyên ngành 
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Nông 

nghiệp 

và PTNT 

01.NN&PTNT

-KL,LN 

Kiểm lâm viên tại Chi 

cục Kiểm lâm 

- Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 

25/8/2016 về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

Chi cục Kiểm lâm; 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 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. 

-  Luật Lâm nghiệp 2017; 

-  Nghị định 156/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp. 

- Nghị định Số 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng. 

- Thông tư Số: 28/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Quản 

lý rừng bền vững. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 Quy định về phân 

định ranh giới rừng. 
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Chuyên viên quản lý 

về lâm nghiệp tại 

Phòng NN và PTNT 

Hướng Hóa. 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 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. 

-  Luật Lâm nghiệp 2017; 

-  Nghị định 156/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp. 

- Nghị định Số 01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng. 

- Thông tư Số: 28/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Quản 

lý rừng bền vững. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 Quy định về phân 

định ranh giới rừng. 

01.NN&PTNT

_TT,TL,TCTT 

Chuyên viên quản lý 

trồng trọt (bảo vệ thực 

vật) kiêm quản lý thủy 

lợi (đê điều, phòng 

chóng lụt bảo) tại 

Phòng NN và PTNT 

huyện Hướng Hóa. 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 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. 

*Trồng trọt và BVTV 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 .  

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 

số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 về nông nghiệp hưu cơ. 

- Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 về Quy 

định quản lý phân bón. 

* Thủy lợi 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 

ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

*Đê điều 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 
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29/11/2006; 

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 

28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đê điều; 

Chuyên viên quản lý 

trồng trọt (bảo vệ thực 

vật) NN và PTNT 

huyện Đakrông. 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 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. 

*Trồng trọt và BVTV 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 .  

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 

số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 về nông nghiệp hưu cơ. 

- Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 về Quy 

định quản lý phân bón. 

* Thủy lợi 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 

ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

*Đê điều 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 

29/11/2006; 

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 

28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đê điều; 

01.NN&PTNT

_XDNTM 

Chuyên viên theo dõi 

xây dựng NTM tại 

P.NN và PTNT huyện 

Vĩnh Linh. 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 

16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 – 2020 

- Quyết định 325/QĐ-UBND năm 

2017 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 



4 
 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2019 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. 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2016-2020 

- Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2017 về xây dựng nông 

thôn mới đến 2020. 

- Nghị quyết số 04 -NQ/TU ngày Về 

đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn 

với thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định 

hướng đến năm 2025. 

2 Nội vụ 03.NV.TCBC 

Chuyên viên Xây 

dựng lực lượng (công 

tác tổ chức bộ máy, 

nhân sự) tại Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

- Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 

25/8/2016 về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

Chi cục Kiểm lâm; 

- Luật số  22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008 về Luật cán bộ công chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ công chức và 

luật viên chức. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 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. 
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Kế toán, 

Tài chính 

ngân 

09. KT,TC,NS 

- Kế toán tại Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 

25/8/2016 về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
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sách Chi cục Kiểm lâm; 

-  Luật Kế toán  Luật số: 

88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

-  Thông tư số 04/2018/TT-

BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về 

thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ 

cấp trách nhiệm công việc của kế toán 

trưởng, phụ trách kế toán của các đơn 

vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà 

nước.04/2018/TT-BNV  

(Có nội dung danh mục tài liệu gửi kèm qua địa chỉ email) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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- Chương I, Chương III của Luật Lâm nghiệp 2017; 

- Mục 2, 3 Chương II, Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018. 

- Chương IV, Chương V; Mục 1, 2,3 Chương VI của Luật Lâm nghiệp 2017. 
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