
Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2022; Thông báo số 

329/TB-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2022; 

Thông báo số 349/TB-SNV ngày 21/02/2022 của Sở Nội vụ Điều chỉnh chỉ tiêu nhu cầu 

tuyển dụng công chức năm 2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 

- Nhu cầu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu; 

- Vị trí tuyển dụng cụ thể như sau: 

TT 
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển 
Trực thuộc 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc 

của vị trí việc 

làm cần tuyển 

Trình độ chuyên môn cần 

tuyển 

Trình 

độ  ần 

tuyển 

     h   n 

ng nh cần 

tuyển 

1 
Phòng Kế hoạch 

Tài chính  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1 

Quản lý 

tài chính 

Kế toán 

Tham mưu lĩnh 

vực quản lý Nhà 

nước về tài 

chính kế toán, 

tài sản công 

Đại h c 

Kinh tế; Kế 

toán; Tài chính 

ngân hàng 

2 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hàm Thuận 

Nam, Chi cục 

Kiểm lâm  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1 Kế toán   
Tham mưu công 

tác kế toán  
Đại h c Kế toán 

3 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tuy Phong, 

Chi cục Kiểm lâm 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1 
Kiểm 

lâm 

Tham mưu công 

tác Quản lý bảo 

vệ rừng 

Đại h c 

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp; 

Luật; Lâm sinh 
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Độ  lập - Tự do - Hạnh phú  

 

      Bình Thuận, ngày         tháng          năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chứ  năm 2022 

 



TT 
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển 
Trực thuộc 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc 

của vị trí việc 

làm cần tuyển 

Trình độ chuyên môn cần 

tuyển 

Trình 

độ  ần 

tuyển 

     h   n 

ng nh cần 

tuyển 

4 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Bắc Bình, 

Chi cục Kiểm lâm  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1 
Kiểm 

lâm  

Tham mưu công 

tác quản lý bảo 

vệ rừng  

Đại h c 

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp; 

Luật; Lâm sinh 

5 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hàm Thuận 

Nam, Chi cục 

Kiểm lâm  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4 
Kiểm 

lâm  

Tham mưu công 

tác quản lý bảo 

vệ rừng  

Đại h c 

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp; 

Luật; Lâm sinh 

6 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tánh Linh, 

Chi cục Kiểm lâm  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3 
Kiểm 

lâm  

Tham mưu công 

tác quản lý bảo 

vệ rừng  

Đại h c 

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp; 

Luật; Lâm sinh 

7 

Hạt Kiểm lâm khu 

bảo tồn thiên 

nhiên Núi Ông, 

Chi cục Kiểm lâm  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3 
Kiểm 

lâm  

Tham mưu công 

tác quản lý bảo 

vệ rừng  

Đại h c 

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp; 

Luật; Lâm sinh 

8 Chi cục Thủy lợi 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2 

Quản lý 

công trình 

thủy lợi 

và nước 

sạch nông 

thôn 

Tham mưu lĩnh 

vực thủy lợi, đê 

kè, nước sinh 

hoạt nông thôn 

Đại h c 

Xây dựng công 

trình thủy; Kỹ 

thuật tài nguyên 

nước; Xây 

dựng; Cấp thoát 

nước; Công 

trình biển 

9 
Chi cục Phát triển 

nông thôn 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1 

Quản lý 

kinh tế 

hợp tác 

xã và 

trang trại 

Tham mưu công 

tác quản lý kinh 

tế hợp tác xã và 

trang trại 

Đại h c 

Kinh tế; Luật; 

Quản trị kinh 

doanh; Kinh tế 

Nông lâm; Kinh 

tế Nông nghiệp; 

Công nghệ môi 

trường; Kinh tế 

phát triển 

10 Chi cục Thủy sản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2 

Quản lý 

và khai 

thác bảo 

vệ nguồn 

lợi thủy 

Thực hiện 

nhiệm vụ về 

công tác quản lý 

khai thác thủy 

sản. Thực hiện 

Đại h c 

Khai thác thủy 

sản; Quản lý 

nguồn lợi thủy 

sản 



TT 
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển 
Trực thuộc 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm cần 

tuyển 

Mô tả công việc 

của vị trí việc 

làm cần tuyển 

Trình độ chuyên môn cần 

tuyển 

Trình 

độ  ần 

tuyển 

     h   n 

ng nh cần 

tuyển 

sản nhiệm vụ về 

công tác quản lý 

nguồn lợi môi 

trường thủy sản 

 

2. Thời gian v  địa điểm nhận Phiế  đăng ký dự tuyển: 

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Đơn vị đăng ký dự tuyển (Sở Nông 

nghiệp và PTNT; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi 

cục Thủy sản) sẽ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 

18/3/2022 (trong giờ hành chính). 

- Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh. 

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT, số 17 đường Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, ĐT: 0252.3824988; (nhận hồ sơ vị trí: Quản lý tài chính Kế toán)   

+ Chi cục Thủy lợi, số 17 đường Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 

ĐT: 0252.3829204; (nhận hồ sơ vị trí: Quản lý công trình thủy lợi v  nước sạch nông 

thôn)  

+ Chi cục Kiểm lâm, số 297 đường 19/4 phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận, ĐT: 0252.3839877; (nhận hồ sơ vị trí: Kế toán; Kiểm lâm)  

+ Chi cục Phát triển nông thôn, số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận, ĐT: 0252.3822515; (nhận hồ sơ vị trí: Quản lý kinh tế hợp tác xã và 

trang trại)  

+ Chi cục Thủy sản, số 380 đường Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, ĐT: 0252.3813486; (nhận hồ sơ vị trí: Quản lý và khai thác bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản) 



* Ngày 19/3/2022 các Chi cục nộp Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển tại 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, số 17 đường Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. ĐT: 0252.3824988. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các Sở, ngành, địa phương và cá nhân có 

nhu cầu đăng ký dự tuyển biết, đăng ký./.  

 

Nơi nhận: 

- Các Sở, ngành, địa phương; 

- Đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận; 

- Chi cục: Thủy lợi; Kiểm lâm; 

  Phát triển nông thôn; Thủy sản;  

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP – Q(2b). 

GIÁM ĐỐ  
 

 

 

Mai Kiều 
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