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THÔNG BÁO
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị thuộc Sở
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-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 đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019
của 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 chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh
Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình; Căn cứ Quyết
định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 27/9/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và
khung năng lực vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa
Bình;
Căn cứ Công văn số 1674/SNV-CCVC ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về hướng
dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số
1845/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/7/2019 của Sở Nội vụ về cơ cấu chuyên môn thực
hiện kế hoạch biên chế năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tiếp nhận công chức
không qua thi tuyển vào làm việc tại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và các đơn vị thuộc Sở, như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.
a) Phòng quản lý xây dựng công trình 1 chi tiêu
- Vị trí việc làm: Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn;
- Trình độ: Đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy lợi, Kỹ thuật công trình xây dựng.
b) Hạt quản lý đê 1 chỉ tiêu
- Vị trí việc làm: Quản lý, bảo vệ đê điều;

- Trình độ: Đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy lợi, Kỹ thuật công trình xây dựng.
c) Hạt Kiểm lâm huyện Lương Sơn 1 chỉ tiêu
- Vị trí việc làm: Kiểm lâm;
- Trình độ: Đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Quản lý bảo vệ rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp xã hội; Quản
lý tài nguyên rừng và môi trường Lâm học.
d) Hạt Kiểm lâm huyện Đà Bắc 2 chỉ tiêu
- Vị trí việc làm: Kiểm lâm;
- Trình độ: Đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Quản lý bảo vệ rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp xã hội; Quản
lý tài nguyên rừng và môi trường Lâm học.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
- Có ít nhất 05 năm công tác trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm
cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự,
thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên
tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:
+ Viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) và
người làm công tác cơ yếu.
+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được
cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh
nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lê sau đó được cấp có
thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập,
lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ
nhiệm giữ chức danh chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệu hữu hạn một
thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện
phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ.
- Trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến
mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn
thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.
- Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn
ngạch công chức cần tuyển dụng.
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);
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- Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2C của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan đang
công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp và kết quả học tập;
- Quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương gần nhất;
(Tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ phải có công chứng).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu
có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi thường trú cấp.
- Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất
chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá
trình công tác khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019;
- Thời gian: Sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h30’- 17h 00’ (trừ thứ 7 và chủ nhật);
- Địa điểm nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Sở. Địa chỉ: Tổ 8, đường Cù
Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tiệp
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