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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2019;  

Căn cứ Công văn số 4356/UBND-NCPC ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đồng ý điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành 

tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ 

sung chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2019 như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung tại kế hoạch 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Điều chỉnh quy định về trình độ tuyển dụng: Tại Kế hoạch tuyển dụng số 

1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định trình độ 

tuyển dụng đối với các chuyên ngành cần tuyển là tốt nghiệp “Đại học”, nay điều 

chỉnh thành tốt nghiệp “Đại học trở lên” đối với các vị trí cần tuyển tại Kế hoạch 

tuyển dụng số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019.  

- Bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng: Tại Kế hoạch tuyển dụng số 

1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vị trí 

tuyển dụng thuộc phòng Cấp nước và Môi trường, Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn, quy định chuyên ngành cần tuyển là “Xây dựng công 

trình (Công trình thủy lợi)”, nay bổ sung thêm ngành, chuyên ngành “Kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy”. 

2. Thời gian và địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

Từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

(trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

- Số điện thoại liên hệ: 02093.810.983 

Lưu ý: Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ tiếp nhận những hồ sơ do Sở Nông 

nghiệp và PTNT phát hành, có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, đúng các 

chuyên ngành tuyển dụng và nộp trước 16h30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2019. 



Trên đây là nội dung thông báo điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung 

chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung 

tại thông báo này vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 

và Thông báo số 46/TB-SNN ngày 03/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonnptnt.backan.gov.vn/), niêm yết công khai tại 

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải cổng thông tin); 

Gửi bản giấy: 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCCB.  

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Nông Quang Nhất 
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