
Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Tổng cộng 22

I Văn phòng sở 2

1 Văn phòng sở Văn thư

Sắp xếp, lưu trữ văn bản, tài liệu 

hồ sơ đi, đến; hướng dẫn, kiểm 

soát quản lý hồ sơ trong toàn 

ngành

1 02.008 Cao đẳng Văn thư 
ƯDCN

TTCB

Bậc 1 

hoặc 

tương 

đương

2 Phòng Tổ chức cán bộ
Quản lý tổ chức biên 

chế

Theo dõi và hướng dẫn về công 

tác quản lý tổ chức, biên chế
1 01.003 Đại học Quản trị nhân lực

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

II

Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 

Thủy Sản

1

1 Phòng quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng 

nông lâm sản

Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, 

kiểm tra, đánh giá phân tích chỉ 

tiêu thuộc lĩnh vực động vật 

1 01.003 Đại học
Thú y;

Chăn nuôi Thú y

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

III Chi cục Thủy Lợi 4

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2020

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trang 1



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

1
Phòng Hành chính tổng 

hợp 

Hành chính tổng 

hợp, tổ chức nhân sự

Công tác hành chính, quản trị 

Văn phòng và các hoạt động nội 

vụ của cơ quan; Tổ chức nhân sự, 

thi đua khen thưởng; tiếp công 

dân và công tác Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn 

tỉnh

1 01.003 Đại học Quản trị nhân lực
ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng phòng chống thiên 

tai

Chuyên viên quản lý 

công trình thủy lợi 

và phòng chống 

thiên tai 

Tổ chức theo dõi, cập nhập về 

tình hình thiên tai; Hướng dẫn, 

kiểm tra thực hiện các quy định 

về tình huống khẩn cấp; Báo cáo 

nhanh hậu quả thiên tai; đề xuất 

hướng xử lý.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các chuyên 

ngành: Kỹ thuật tài nguyên 

nước; công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng); 

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

3

Phòng Quản lý công trình 

thủy lợi và nước sạch nông 

thôn

Chuyên viên quản lý 

công trình thủy lợi 

và nước sạch nông 

thôn

Tiếp công dân, quản lý công trình 

thủy lợi và nước sạch nông thôn; 

Quản lý khai thác công trình thủy 

lợi; tổng hợp báo cáo công tác 

thủy lợi.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các chuyên 

ngành: Kỹ thuật tài nguyên 

nước; công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng);

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

4 Phòng Thanh tra pháp chế
Chuyên viên thanh 

tra

Tiếp công dân, xác minh các 

khiếu nại tố cáo, đề xuất giải 

quyết các khiếu nại, xử lý hình 

phạt chính liên quan; tổng hợp 

theo dõi, báo cáo giải quyết đơn 

thư, khiếu nại.

1 01.003 Đại học

Kỹ sư thủy lợi (các chuyên 

ngành: Kỹ thuật tài nguyên 

nước; công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng); 

Kinh tế thủy lợi

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

IV Chi cục Phát triển nông thôn 2

Trang 2



Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

1
Phòng Hành chính tổng 

hợp 

Hành chính-Tổng 

hợp

Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, 

theo dõi, lập báo cáo tháng, quý, 

năm và báo cáo đột xuất; Quản trị 

công sở và các công việc theo yêu 

cầu của lãnh đạo về các hoạt động 

của Chi cục; Tham gia cùng 

phòng thanh quyết toán các dự 

án; Các lớp tập huấn

1 01.003 Đại học 

Kinh tế;

Kinh tế phát triển;

Kinh tế nông nghiệp

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Kinh tế hợp tác & 

Trang trại 

Quản lý Kinh tế Hợp 

tác xã và trang trại 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ chuyên ngành về phát triển các 

loại hình kinh tế hợp tác xã và 

trang trại trong nông nghiệp. Tổ 

chức thực hiện các đề án, dự án 

về trang trại. Quản lý, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ hợp tác xã và chủ 

trang trại. Quản lý, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ hợp tác xã và chủ 

trang trại.

1 01.003 Đại học 

Phát triển nông thôn;

Công nghiệp phát triển 

nông thôn;

Kinh tế nông nghiệp

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

V Chi cục Kiểm lâm 13

1
Phòng Quản lý bảo vệ rừng 

và Bảo tồn thiên nhiên

Quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên 

nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo vệ 

rừng; Bảo tồn thiên nhiên; Thực 

hiện những nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

1 10.226  Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh;

Lâm học;

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

2
Phòng Sử dụng và phát 

triển rừng

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm nghiệp; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

2 10.226  Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh;

Lâm học;

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

3

Phòng Tổ chức tuyên 

truyền và Xây dựng lực 

lượng

Xây dựng lực lượng

Theo dõi về công tác quản lý tổ 

chức; biên chế, vị trí việc làm 

công chức theo phân cấp của cấp 

có thẩm quyền; công tác thi đua, 

khen thưởng, tuyên truyền; Thực 

hiện, hướng dẫn và chỉ đạo kiểm 

tra các nhiệm vụ, nghiệp vụ về 

lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, 

thi đua khen thưởng, tuyên truyền 

đối với các đơn vị trong lực lượng

1 10.226  Đại học Quản trị nhân lực
ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

4
Hạt Kiểm lâm thành phố 

Lạng Sơn

Quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên 

nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo vệ 

rừng; Bảo tồn thiên nhiên; Thực 

hiện những nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên 

nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo vệ 

rừng; Bảo tồn thiên nhiên; Thực 

hiện những nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm nghiệp; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

6
Hạt Kiểm lâm huyện Văn 

Lãng

Kế toán viên phụ 

trách tài chính

Phụ trách kế toán: Thanh, quyết 

toán kinh phí thường xuyên, kinh 

phí không thường xuyên.

1 '06.031 Đại học
Kế toán tổng hợp; 

Kế toán tài chính

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

5
Hạt Kiểm lâm huyện Đình 

Lập
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

7
Hạt Kiểm lâm huyện

 Tràng Định

Quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên 

nhiên

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo vệ 

rừng; Bảo tồn thiên nhiên; Thực 

hiện những nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

8
Hạt Kiểm lâm huyện 

Lộc Bình

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm nghiệp; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

9
Hạt Kiểm lâm huyện

 Bình Gia

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm nghiệp; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng;

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường 

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

10
Hạt Kiểm lâm huyện 

Chi Lăng

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Sử dụng rừng; Phát 

triển rừng; Giống cây lâm nghiệp; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác 

do lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh;

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

11
Hạt Kiểm lâm huyện 

Hữu Lũng

Theo dõi Sử dụng và 

phát triển rừng

Theo dõi về Quản lý rừng; Bảo vệ 

rừng; Bảo tồn thiên nhiên; Thực 

hiện những nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

1 10.226 Đại học

Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; 

Lâm học; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 22 công chức./.
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành đào 

tạo

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Chuyên môn
STT

Ghi 

chú

Mã số 

ngạch 

công chức

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trang 6


