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TT Tên đ n v  
Ch  tiêu  

tuy n 
d ng 

V  trí 
vi c làm 

tuy n 
d ng 

Mô t  v  trí vi c làm C  c u, đi u ki n tuy n d ng 

1 
Chi c c 
Th y l i 01 Kế toán  

01 Viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031). 
Thực hi n công tác kế toán Quỹ Phòng chống thiên tai 
và công tác kế toán kho vật tư phòng chống lụt bão 
của t nh; theo dõi công tác kiểm kê vật tư tại Hạt Quản 
lý đê tả sông Hồng, Hạt Quản lý đê tả sông Phó Đáy; 
Hạt Quản lý đê Sông Lô, Lập Thạch. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; 
Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

2 
Trung tâm 
Gi ng Nông 

nghi p 

03 

Kiểm 
nghi m 
giống 
cây 

trồng 

03 viên chức ngạch kiểm nghi m viên cây trồng hạng 
III (Mã ngạch: V.03.03.08). Xây dựng kế hoạch, 
phương án, tổ chức thực hi n vi c khảo nghi m, kiểm 
nghi m, kiểm định giống cây trồng đúng quy trình kỹ 
thuật; trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất và kinh 
doanh giống; tham gia các đề tài NCKH về khảo, kiểm 
nghi m giống và sản phẩm giống cây trồng; lưu giữ 
bảo tồn nguồn gen các giống cây trồng. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Trồng trọt; 
Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

01 

Kiểm 
nghi m 
thủy sản 

01 viên chức ngạch kiểm nghi m viên thủy sản hạng III 
(Mã ngạch: V.03.08.23). Xây dựng kế hoạch, phương 
án, tổ chức thực hi n vi c khảo nghi m, kiểm nghi m, 
kiểm định giống thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn, 
hóa chất, chế phẩm sinh học; kiểm tra quy trình sản xuất 
và kinh doanh giống thủy sản; kiểm tra theo dõi quá trình 
nuôi trồng thủy sản, thí nghi m phục vụ quá trình kiểm 
nghi m, khảo nghi m, kiểm định. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy 
sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản, B nh học 
thủy sản; Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương 
đương; Có chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo 
khung năng lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

01 Kế toán 

01 viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031) 
thực hi n chế độ chính sách tiền lương cho viên chức 
và người lao động của đơn vị; trực tiếp thực hi n vi c 
thu thập, phân tích xử lý thông tin, số li u kế toán; 
kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, nghƿa vụ 
thu, nộp thanh toán nợ. Thực hi n thanh quyết toán 
các chương trình thuộc lƿnh vực được giao.  

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; 
Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 
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3 

S  nghi p 
Chi c c 

Tr ng trọt 
và B o v  
th c v t 

02 
Bảo v  
thực vật 

02 viên chức ngạch Bảo v  viên Bảo v  thực vật hạng 
III (Mã ngạch: V.03.01.02). Xây dựng và tổ chức thực 
hi n kế hoạch, phương án kỹ thuật về công tác bảo v  
thực vật. Điều tra, thu thập, phân tích số li u, thông tin 
để đánh giá tình hình bảo v  thực vật trên địa bàn. Tổ 
chức thực hi n công tác khuyến nông về bảo v  thực 
vật và các chương trình, dự án về bảo v  thực vật, 
hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công ngh  
về bảo v  thực vật vào sản xuất. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Bảo v  thực vật, Nông học, 
Trồng trọt, Khoa học cây trồng; Có chứng ch  tin học 
với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông 
tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại ngữ 
đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Vi t 
Nam hoặc tương đương. 

01 

Giám 

định 
thuốc 

Bảo v  
thực vật 

01 viên chức ngạch Giám định viên thuốc bảo v  thực 
vật hạng III (Mã ngạch: V.03.02.05). Tổ chức, thực 
hi n vi c kiểm định chất lượng, dư lượng, khảo nghi m 
thuốc bảo v  thực vật. Hướng dẫn, kiểm tra và tiến 
hành quy trình phân tích khảo nghi m thuốc. Kiểm tra, 
tổng hợp các số li u để kết luận hoặc báo cáo về kết 
quả kiểm định, khảo nghi m thuốc bảo v  thực vật. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Bảo v  thực vật, Nông học, 
Trồng trọt, Khoa học cây trồng; Có chứng ch  tin học 
với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông 
tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại ngữ 
đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Vi t 
Nam hoặc tương đương. 

4 

S  nghi p 
Chi c c 

Chĕn nuôi 
và thú y 

02 

Kiểm tra 
v  sinh 
thú y  

02 viên chức ngạch Kiểm tra viên v  sinh thú y hạng 
III (Mã ngạch: V.03.05.14). Làm vi c tại Trạm Chăn 
nuôi và Thú y. Lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra v  
sinh thú y, an toàn thực phẩm; Kiểm nghi m các ch  
tiêu v  sinh thú y, an toàn thực phẩm; Kiểm tra vi c tổ 
chức thực hi n các khâu kỹ thuật của các kỹ thuật viên 
v  sinh thú y; Tuyên truyền, hướng dẫn về kiểm tra v  
sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Chăn nuôi thú 
y. Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; 
Có chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung 
năng lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

02 

Kiểm 
nghi m 

chăn 
nuôi  

02 viên chức ngạch Kiểm nghi m viên chăn nuôi hạng 
III (Mã ngạch: V.03.07.20). Làm vi c tại Trạm Chăn 
nuôi và Thú y. Xây dựng kế hoạch, phương án khảo 
nghi m, kiểm nghi m, kiểm định giống vật nuôi, thức 
ăn chăn nuôi; Tổ chức thực hi n vi c khảo nghi m, 
kiểm nghi m, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn 
nuôi và môi trường chăn nuôi; Tuyên truyền, hướng 
dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, 
thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi; Tập huấn 
cho các kỹ thuật viên và cộng tác viên. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Chăn nuôi, Chăn nuôi thú y, 
Khoa học môi trường. Có chứng ch  tin học với trình độ 
đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông tin cơ bản 
hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ 
bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc 
tương đương. 
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5 
Trung tâm 

Khuy n 
nông 

02 

Thông 

tin tuyên 

truyền 

02 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07); Hướng dẫn về nội dung, phương pháp 
hoạt động khuyến nông; phổ biến và chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến về lƿnh vực 
chăn nuôi và thủy sản cho nông dân. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong 
các ngành, chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật nông 
nghi p, Sư phạm sinh học; Có chứng ch  tin học với 
trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông 
tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại 
ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại 
ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

01 

Chuyển 
giao tiến 

bộ 
KHKT 

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Thực hi n các chuyên mục, phóng sự, 
tuyên truyền phổ biến kịp thời cho bà con nông dân; 
tuyên truyền, đào tạo, huấn luy n tay nghề cho nông 
dân trong sản xuất nông nghi p; thực hi n các hoạt 
động viết tin, bài liên quan đến hoạt động thông tin 
tuyên truyền sản xuất nông nghi p. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Trồng trọt, Khoa học cây trồng; 
Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

6 

Trung tâm 
Thông tin 

Nông nghi p 
và PTNT 

02 

Công 

ngh  
thông tin 

02 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Xây dựng kế hoạch ứng dụng công ngh  
thông tin, quản trị, sửa chữa, bảo trì mạng, quản trị 
cổng giao tiếp đi n tử, các phần mềm dùng chung; xây 
dựng cơ sở dữ li u đi n tử, đăng tin, bài, cơ sở dữ li u 
lên Cổng giao tiếp đi n tử của ngành; tham mưu ứng 
dụng CNTT, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ 
công tác điều hành 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Tin học, Quản trị thông tin. Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

7 

Trung tâm 
Ki m đ nh 
giám sát 

công trình 
Nông nghi p 

và PTNT 

01 Kế toán 
01 viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031) 
thực hi n các nhi m vụ về công tác kế toán của đơn vị. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; 
Có chứng ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng công ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có 
chứng ch  ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng 
lực ngoại ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

8 

Trung tâm 
Ki m 

nghi m 
ch ng nh n 
ch t l ng 

đ t &V t t  
nông nghi p 

01 

Nông 

hóa, thổ 
nhưỡng 

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Thực hi n nhi m vụ lấy mẫu đất tại các 
điểm mạng lưới để phân tích, theo dõi về độ dày, diễn 
biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất 
nông nghi p; hướng dẫn các giải pháp sử dụng đất có 
hi u quả phục vụ mục đích phát triển sản xuất nông, lâm 
nghi p, thuỷ sản trên địa bàn t nh. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên ngành, chuyên 
ngành: Quản lý đất đai. Có chứng ch  tin học với 
trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông 
tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại 
ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại 
ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 
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9 

Trung tâm 
Phát tri n 
lâm nông 

nghi p 

01 

Kỹ sư 
lâm 

nghi p 

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Thực hi n nhi m vụ cập nhật thông tin, 
dự báo xu hướng phát triển lâm nghi p; thực hi n về 
quản lý, bảo v  tài nguyên thiên nhiên, bảo v  di n 
tích rừng được giao; xây dựng cơ sở dữ li u về lâm 
nghi p; đề xuất cơ chế, chính sách, dự án phát triển 
lâm nông nghi p 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên ngành, chuyên ngành: 
Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Có chứng ch  tin học 
với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công ngh  thông 
tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  ngoại ngữ 
đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Vi t 
Nam hoặc tương đương. 

10 

Trung tâm 
N c s ch 
và V  sinh 
môi tr ng 
nông thôn 

03 

Quản lý, 
khai 

thác 

nước 
sạch 

03 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Thực hi n nhi m vụ sản xuất, cung 
cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo v , 
sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông 
thôn; lập hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác tài 
nguyên nước, cấp phép xả thải; chuyển giao tiến bộ, 
công ngh  về nước sạch. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên ngành, chuyên ngành 
Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước. Có chứng 
ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 
ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  
ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại 
ngữ Vi t Nam hoặc tương đương 

01 

Kiểm 
nghi m 
nước và 

môi 

trường 

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: 
V.05.02.07). Thực hi n nhi m vụ kiểm nghi m nước 
và môi trường trong sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước 
sạch nông thôn. 

Có bằng tốt nghi p đại học trở lên thuộc một trong các 
ngành, chuyên ngành  Khoa học môi trường; Có chứng 
ch  tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 
ngh  thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng ch  
ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại 
ngữ Vi t Nam hoặc tương đương. 

Tổng số có 25 chỉ tiêu tuyển dụng 


