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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2020 
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2020,cụ thể như sau: 

I. Số lượng cần tuyển:28 chỉ tiêu 

1. Viên chức hưởng lương từ ngân sách: 15 chỉ tiêu 

1.1. BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông: 01 Viên chức phụ trách công 

tác Hành chính - Tổng hợp, tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Luật, Hành chính, 

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Kinh tế, Quản trị Văn phòng. 

1.2. BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông: 01 Viên chức phụ trách Văn thư - 

Lưu trữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Nhóm ngành: Văn thư - Lưu trữ. 

1.3. BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa: 07 

- 01 Viên chức phụ trách công tác Quản lý tài nguyên rừng, phục hồi rừng, tốt 

nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng. 

- 01 Viên chức phụ trách công tác Truyền thông, giáo dục môi trường và dịch vụ 

môi trường kiêm nhiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đệm, tốt nghiệp Đại học trở lên. 

Nhóm ngành: Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Nông học, Khoa học cây trồng. 

- 05 Viên chức Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Nhóm 

ngành: Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học cây trồng. 

1.4. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn: 01 viên chức phụ trách công tác 

Hành chính - Tổng hợp, tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Kinh tế, Quản trị nhân 

lực, Quản trị Văn phòng, Luật. 

1.5. Trung tâm Khuyến nông: 02 

- 01 viên chức phụ trách công tác Tổ chức, Hành chính - Tổng hợp, tốt nghiệp Đại 

học trở lên. Nhóm ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Nông nghiệp, Luật. 

- 01 viên chức phụ trách Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tốt nghiệp Đại học trở lên. 

Nhóm ngành: Thủy sản. 

1.6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 01 Viên chức Chẩn đoán viên bệnh động vật 

hạng III tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Chăn nuôi, Thú y làm việc tại Trạm Chăn 

nuôi và Thú y huyện Hải Lăng. 

1.7. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 01 Viên chức Bảo vệ viên bảo vệ thực 

vật hạng IIItốt nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng 

làm việc tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Hướng Hóa. 

1.8. Chi cục Thủy sản: 01 Thuyền viên tàu kiểm ngư phục vụ Thanh tra - Pháp 

chế, tốt nghiệp Đại học trở lên. Nhóm ngành: Thủy sản, Khoa học Hàng hải; có bằng 

Thuyền trưởng Tàu cá hạng II trở lên; sức khỏe tốt, khả năng đi dài ngày trên biển. 

 



2. Viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 13 chỉ tiêu 

2.1. BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 04 Viên chức Bảo vệ rừng 

chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Nhóm ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài 

nguyên rừng, Khoa học cây trồng, Luật. 

2.2. BQL rừng phòng hộ lưu vực Sông Thạch Hãn: 05 

- 01 Viên chức phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, tốt nghiệp Trung cấp trở 

lên. Nhóm ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Luật, Hành chính, Kinh tế, Quản 

trị Văn phòng, Văn thư. 

- 01 Viên chức phụ trách công tác Văn thư - Thủ quỹ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. 

Nhóm ngành: Văn thư - Lưu trữ. 

- 03 Viên chức Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Nhóm 

ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học cây trồng,Luật. 

2.3. BQL rừng phòng hộ lưu vực Sông Bến Hải: 04 Viên chức Bảo vệ rừng 

chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Nhóm ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài 

nguyên rừng, Khoa học cây trồng, Luật. 

II. Nguyên tắc tuyển dụng: 

Đối với chỉ tiêu viên chức chuyên môn, nghiệp vụ hạng III trở lên, thực hiện tuyển 

dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 

của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 

cán bộ khoa học trẻ. Tiếp theo, thực hiện tuyển dụng các trường hợp đặc biệt theo quy 

định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

về 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. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu 

thì thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP của Chính phủ. 

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển 

được đăng tải trên các Website: noivuquangtri.gov.vn,sonongnghiep.quangtri.gov.vn. 

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người. 

- Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 10/6/2020 đến ngày 10/7/2020. 

-Hình thức: nộp trực tiếp về Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Địa chỉ: 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị); địa chỉ email: 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn, điện thoại liên hệ: (053).3550.367./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Báo Quảng Trị; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Website Sở Nội vụ, Sở Nông 

nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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