
 

 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn thí sinh đăng ký xét tuyển 

viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 

 

        Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-SNN ngày 04/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-SNN ngày 15/10/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

tham gia dự tuyển vào viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT   

năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vào 

viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn 

1. Ngày 23/11/2020 

- Cả ngày, buổi sáng, lúc 8 giờ, buổi chiều 14 giờ. 

+ Vị trí thuyền viên tàu kiểm ngư. 

+ Địa điểm: tại Chi cục Thủy sản, số 380 đường Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh BìnhThuận. 

2. Ngày 24/11/2020 

- Buổi sáng, lúc 8 giờ. 

+ Vị trí Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; 

+ Vị trí phụ trách tiêu chí Phát triển sản xuất; 

+ Vị trí phụ trách công tác tổng hợp; 

+ Vị trí phụ trách công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn. 

+ Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
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- Buổi chiều, lúc 14 giờ. 

+ Vị trí Huấn luyện đào tạo; 

+ Vị trí Thông tin tuyên truyền; 

+ Vị trí thẩm định, chứng nhận sản phẩm thanh long VietGAP 

+ Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

3. Ngày 26/11/2020 

- Buổi sáng, lúc 8 giờ. 

+ Vị trí Văn thư - Lưu trữ; 

+ Vị trí Kỹ thuật trồng trọt; 

+ Vị trí Kỹ thuật.  

+ Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Buổi chiều lúc 14 giờ. 

+ Vị trí kiểm dịch thực vật. 

+ Địa điểm: tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Địa chỉ: số 09 B đường 

Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

4. Ngày 27/11/2020 

- Buổi sáng, lúc 8 giờ 

+ Vị trí Quản lý bảo vệ rừng 

+ Địa điểm: tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, xã Đức Thuận, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

5. Ngày 01/12/2020 

- Cả ngày, buổi sáng, lúc 8 giờ, buổi chiều 14 giờ. 

+ Vị trí Kỹ thuật Quản lý bảo vệ rừng 

+ Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

6. Ngày 02/12/2020 

- Buổi sáng lúc 8 giờ. 

+ Vị trí kỹ thuật bảo tồn và phát triển; 

+ Vị trí Kế toán. 



+ Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Buổi chiều, lúc 14 giờ. 

+ Vị trí Hành Chính - Tổng hợp; 

+ Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 17, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

II. Danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn cụ thể: Theo phụ lục đính kèm 

III. Các thí sinh có trách nhiệm tham gia phỏng vấn theo đúng các nội dung tại 

thông báo này. Khi tham dự phải mang theo Phiếu thí sinh và giấy tờ tùy thân có 

dán ảnh để đối chiếu khi làm thủ tục theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Nông nghiệp 

và PTNT thông qua Hội đồng Xét tuyển viên chức (qua số điện thoại 

0252.3824988) để phối hợp, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Thí sinh dự thi; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Ban kiểm tra sát hạch; 

- Ban Giám sát; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Trung tâm Giống nông nghiệp; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau; 

- Ban QLK BTTN: Núi Ông; Tà Kóu; 

- Ban QLRPH: Tuy Phong; La Ngà; Lê Hồng Phong; 

Hảm Thuận Đa Mi. 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP  – Q (2b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Kiều 
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