
Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2021 và Thông báo 

số 508/TB-SNV ngày 15/3/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 

- Nhu cầu tuyển dụng: 15 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 

tuyể 

Mô tả công việc 

của vị trí việc 

làm cần tuyển 

Trình độ chuyên môn cần 

tuyển 

Trình 

độ cần 

tuyển 

Các chuyên 

ngành cần 

tuyển 

1 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Hàm Thuận Nam, Chi 

cục Kiểm lâm 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 Kế toán  
Tham mưu thực hiện 

công tác kế toán 
Đại học 

Kế toán, Tài chính 

kế toán 

2 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Đức Linh, Chi cục Kiểm 

lâm 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 Kế toán  
Tham mưu thực hiện 

công tác kế toán 
Đại học 

Kế toán, Tài chính 

kế toán 

3 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Tánh Linh, Chi cục 

Kiểm lâm 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

2 Kiểm lâm 
Tham mưu công tác 

Quản lý bảo vệ rừng 
Đại học 

Quản lý tài nguyên 

rừng, Lâm nghiệp 

4 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Bắc Bình, Chi cục Kiểm 

lâm 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

2 Kiểm lâm 
Tham mưu công tác 

Quản lý bảo vệ rừng 
Đại học 

Quản lý tài nguyên 

rừng, Lâm nghiệp 

5 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Hàm Thuận Nam, 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 học 

Quản lý tài nguyên 

rừng, Lâm nghiệp 
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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức năm 2021 

 



TT 
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển 
Trực thuộc 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm cần 

tuyể 

Mô tả công việc 

của vị trí việc 

làm cần tuyển 

Trình độ chuyên môn cần 

tuyển 

Trình 

độ cần 

tuyển 

Các chuyên 

ngành cần 

tuyển 

6 

Hạt Kiểm lâm Khu bảo 

tồn thiên nhiên Núi Ông, 

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 học 

Quản lý tài nguyên 

rừng, Lâm nghiệp 

7 

Phòng Quản lý công 

trình thủy lợi và nước 

sạch nông thôn, Chi cục 

Thủy lợi 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 

Quản lý 

công trình 

thủy lợi và 

nước sạch 

nông thôn 

Tham mưu công tác 

quản lý công trình 

thủy lợi, đê kè và 

nước sạch nông thôn 

Đại học 

Thủy lợi, Cấp thoát 

nước, Tài nguyên 

nước, Kỹ thuật công 

trình biển 

8 

Phòng Phòng chống 

thiên tai, Chi cục Thủy 

lợi 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 

Quản lý đê 

điều và 

phòng 

chống lụt 

bão 

Tham mưu công tác 

lĩnh vực thủy lợi, 

công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn 

Đại học 

Thủy lợi, Khí tượng 

thủy văn, Tài 

nguyên nước, Hàng 

hải, Môi trường 

9 

Phòng Kinh tế hợp tác 

và trang trại, 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 học 

Kinh tế,  Luật, 

Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế nông 

lâm, Kinh tế nông 

nghiệp, Công nghệ 

môi trường, Kinh tế 

phát triển 

10 

Phòng Phát triển nông 

thôn và bố trí dân cư, 

Chi cục Phát triển nông 

thôn 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 

Quy hoạch 

và xây dựng 

chính sách 

di dân, tái 

định cư 

Tham mưu công tác 

xây dựng các công 

trình, dự án về bố trí 

dân cư, di dân tái định 

cư các công trình thủy 

lợi, điện; bố trí ổn 

định dân cư các vùng 

thiên tai 

Đại học 

Kinh tế, Công nghệ 

môi trường, Kỹ 

thuật nông nghiệp, 

Cơ khí nông nghiệp, 

Sư phạm kỹ thuật 

11 
Phòng chuyên môn, Chi 

cục Thủy sản 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

1 

Quản lý và 

khai thác 

bảo vệ 

nguồn lợi 

thủy sản 

Thực hiện nhiệm vụ về công 

tác quản lý khai thác thủy 

sản: Kiểm tra trang thiết bị 

hàng hải kiểm tra ngư cụ và 

các trang thiết bị phục vụ 

khai thác; Thực hiện nhiệm 

vụ về công tác quản lý 

nguồn lợi môi trường thủy 

sản: Kiểm tra các loại thủy 

sản nằm trong danh mục 

cấm khai thác, thảm cỏ, sinh 

vật biển; công tác bảo tồn 

biển, điều tra sản lượng khai 

thác 

Đại học 

 Khai thác thủy sản, 

Quản lý nguồn lợi 

thủy sản, Cơ khí 

thủy sản, Quản lý 

thủy sản 

 

 



2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Đơn vị đăng ký dự tuyển (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 16/3/2021 đến hết ngày 14/4/2021 (trong giờ hành chính). 

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

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

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

ĐT: 0252.3829204;  

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

Bình Thuận, ĐT: 0252.3839877;  

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

tỉnh Bình Thuận, ĐT: 0252.3822515 

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

Thuận, ĐT: 0252.3813486 

* Ngày 16/4/2021 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 ĐỐC 
 

 

 

Mai Kiều 
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