
     UBND TỈNH LẠNG SƠN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHỆP VÀ PTNT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             
       Số: 474 /QĐ-SNN                          Lạng Sơn, ngày  28 tháng 9 năm 2018. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban Quản  
lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT  

 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 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 đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng 

đối với viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban 

hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tại công văn số 169/BQL-HCTH ngày 18/9/2018 việc xin chủ 

trương tuyển dụng viên chức năm 2018. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn gồm 08 chỉ tiêu 

 ( Có biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo) 

Điều 2. Giao phòng tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng 

Sơn tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo thời gian đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm: 



1. Thông báo, niêm yết công khai tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, nhu cầu 

tuyển dụng viên chức của đơn vị, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 

tuyển của thí sinh, tổng hợp danh sách, hồ sơ thi sinh tham gia dự tuyển theo quy 

định. 

2. Báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT danh sách thí sinh dự tuyển 

và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức 2018. 

Điều 4: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   Nơi nhận:                                                      KT. GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4 (t/h);                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC                     
- Sở Nội vụ ( b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TCCB. 
 
 

 
                                                                          Lý Việt Hưng                                                   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      



 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH 

(Kèm theo Quyết định  số :           / QĐ-SNN ngày     tháng 9  năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
  

TT Đơn vị tuyển dụng Vị trí việc làm 
Nhu cầu 

tuyển 
dụng 

Yêu cầu về trình độ 

Chuyên môn 
Tin học 

Ngoại 
ngữ Trình độ Nhóm chuyên ngành 

1 Phòng Kế hoạch-Đầu tư 

Giám sát thi công, giải 
phóng mặt bằng; quản lý 
thiết kế; đấu thầu; lập kế 
hoạch thực hiện và kiểm 
tra, giám sát việc thực 
hiện các nhiệm vụ chủ đầu 
tư, quản lý dự án, tư vấn 
quản lý dự án.  
 

07 Đại học  

+ Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy (Công 
trình thủy lợi); 

+ Kỹ thuật xây dựng 
công trình Giao thông; 

+ Kỹ thuật tài nguyên 
nước; 

+ Kỹ thuật xây dựng; Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng; Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng. 

 

B B 

2 Phòng Hành chính-Tổng hợp Kế toán 01 Đại học Kế toán doanh nghiệp B B 

                  Tổng số nhu cầu tuyển dụng 08 vị trí việc làm 
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