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THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra, sát hạch  

thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 
 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo đến các đơn vị và ông (bà) có tên tại danh 

sách đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức biết về thời gian, địa điểm và nội dung sát 

hạch cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm sát hạch.  

a) Thời gian:  

- Vị trí bảo tồn và Phát triển rừng; vào lúc 08 giờ 00, thứ ba, ngày 31/5/2022. 

- Vị trí kế toán; vào lúc 14 giờ 00, thứ ba, ngày 31/5/2022. 

- Vị trí Hành chính tổng hợp; vào lúc 15 giờ 00, thứ ba ngày 31/5/2022. 

- Vị trí Văn thư thủ quỹ; vào lúc 16 giờ 00, thứ ba, ngày 31/5/2022. 

b) Địa điểm: Tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT (số 17 Thủ Khoa Huân, 

phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).  

2. Nội dung sát hạch thực hiện 02 nội dung sau đây:  

a) Về trình độ hiểu biết chung (tất cả các vị trí)  

- Luật Viên số 58/2010/QH12 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.  

b) Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: nội dung sát hạch liên quan đến vị trí việc 

làm cần tuyển, cụ thể:  

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của chính phủ đối với vị trí “bảo tồn và Phát triển rừng”.  

- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 với vị trí “ kế toán”. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 với vị trí  vị trí “Hành chính tổng hợp”. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 đối với vị trí “ Văn thư thủ quỹ”. 

3. Thời gian và hình thức sát hạch. 

- Thời gian 30 phút (15 phút chuẩn bị, 15 phút phỏng vấn). 

- Hình thức: phỏng vấn.  

Khi đến tham gia sát hạch tại Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị ông (bà) có tên 

tại danh sách đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức thực hiện đúng theo các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19.  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo đến các đơn vị và ông (bà) có tên tại danh 

sách đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG 

- Các thành viên HĐKTSH; CHỦ TỊCH 

- Các BQLRPH: Đông Giang; Trị An; 

  Phan Điền; Sông Quao; Cà Giây; Đức Linh; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, HĐKTSH. Q (7b)  

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 Phan Văn Tấn    
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