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Ba Tầng, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển chọn, bố trí nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã Ba Tầng 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác 

khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn 1023/UBND-NC 

ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn 

293/UBND-TCKH ngày 22/3/2022 về kinh phí chi trả phụ cấp nhân viên khuyến 

nông và thú y năm 2022.  

Để có cơ sở tuyển chọn và bố trí nhân viên khuyên nông và nhân viên thú y 

xã. Ủy ban nhân dân xã Ba Tầng thông báo như sau:  

1. Về số lượng, tiêu chuẩn nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y  
1.1. Về số lượng: 

- 01 Nhân viên khuyến nông xã. 

- 01 Nhân viên thú y xã.  

1.2. Về tiêu chuẩn: 

+ Đối với Nhân viên khuyến nông: Có trình độ từ trung cấp trở lên các 

chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trừ các chuyên 

ngành quy định cho Nhân viên thú y xã (trong đó ưu tiên lĩnh vực về cây trồng). 

+ Đối với Nhân viên thú y: Có trình độ trung cấp trở lên một trong các 

chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng 

thủy sản. 

1.3. Về trường hợp ưu tiên: Trong trường hợp có nhiều người đủ tiêu chuẩn 

theo quy định thì ưu tiên lựa chọn theo thứ tự như sau: Tuyển chọn những người đã 

được hợp đồng thực hiện khuyến nông, thú y cơ sở ở địa phương theo Quyết định số 

13/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có năng lực, tâm 

huyết được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; người có trình độ cao hơn về chuyên 

môn; người có hộ khẩu thường trú tại địa phương; anh hùng lực lượng vũ trang, anh 

hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; 

con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc 

ít người; người thuộc hộ nghèo; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

2. Về hồ sơ và thời gian đăng ký 

2.1. Về hồ sơ:  

- 01 bộ hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh); Bằng cấp chuyên môn (poto 

công chứng); các văn bản ưu tiên (như: Mục 1.3.) 

2.2. Về thời gian:  

- Nhận hồ sơ trong 02 ngày, ngày 23/3/2022 đến 24/3/2022  
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3. Về chế độ  

- Được hổ trợ phụ cấp hàng tháng 1,15 lần mức lương cơ sở/ người, được cấp 

thẻ bản hiểm y tế và hưởng các chế độ thanh toán khác theo quy định.  

Vậy Ủy ban nhân dân xã Thông báo để những người có nguyện vọng ứng 

tuyển thì khẩn trương nộp hồ sơ về UBND xã qua bộ phận Văn phòng – thống kê xã 

để tổng hợp trình xét./.   

 
Nơi nhận:                                                                                                        
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã; 

- CBCC xã; 

- 07 thôn; 

- Lưu: VT.     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH                      
                                 

 

 

 

 

 

              

Hồ Văn Băng 
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