
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Phụ lục: SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số: 2693  /TB-SNN ngày 27  tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT 
Phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Mã ngạch 

công chức 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng  

Trình độ 
Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo cần tuyển 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Chi cục Thủy lợi 
Phòng, chống thiên 

tai 

Chuyên viên 

(mã số 

ngạch: 

01.003) 

02 
Đại học 

Thủy lợi 

- Kỹ thuật công trình xây 

dựng;  

- Kỹ thuật công trình thủy;  

- Quản lý xây dựng; 

- Xây dựng công trình thủy;  

- Kỹ thuật công trình; 

- Công trình thủy lợi. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 

ngạch chuyên viên; 

- Có đủ tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ theo khoản 

3, điều 7, Thông tư 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. 

 

2 
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

Quản lý Quy hoạch 

- Kế hoạch 

(lĩnh vực lâm 

nghiệp) 

Chuyên viên 

(mã số 

ngạch: 

01.003) 

01 Đại học  

- Lâm sinh;  

- Bảo tồn và đa dạng sinh 

học;  

- Quản lý tài nguyên rừng. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 

ngạch chuyên viên; 

- Có đủ tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ theo khoản 

3, điều 7, Thông tư 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. 

 

Quản lý Quy hoạch 

- Kế hoạch 

(lĩnh vực Thủy lợi) 

Chuyên 

viên, mã số 

ngạch: 

01.003 

01 
Đại học 

Thủy lợi 

- Kỹ thuật công trình xây 

dựng;  

- Kỹ thuật công trình thủy;  

- Quản lý xây dựng; 

- Xây dựng công trình thủy;  

- Kỹ thuật công trình; 

- Công trình thủy lợi. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 

ngạch chuyên viên; 

- Có đủ tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ theo khoản 

3, điều 7, Thông tư 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. 

 

  Tổng 04 chỉ tiêu/03 vị trí   
 


