
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2006/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạn chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Bình 

Thuận,về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối 

quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 1844/SNV-TDĐT&VTLT ngày 21/8/2020 của Sở Nội vụ về 

việc thẩm định dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp, 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà 

Kóu, Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau, các Ban quản lý rừng phòng hộ: Tuy Phong; 

Hàm Thuận Đa Mi, Lê Hồng Phong, La Ngà cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP  – Q (20b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Kiều 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:             /QĐ-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Thuận, ngày       tháng        năm 2020 
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