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KẾ HOẠCH 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Văn bản số 1116/SNN-TCCB ngày 17/5/2012 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức theo 

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

 Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 01/02/2016 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi Cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế về vị trí việc làm, tiêu chuẩn và số lượng viên 

chức tại các phòng, trạm trực thuộc. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng, trạm trực thuộc Chi 

cục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công 

việc được giao. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức được thực hiện công khai, minh bạch 

và theo đúng quy định pháp luật. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Nhu cầu tuyển dụng 

a) Tình hình thực hiện: 

- Số lượng người làm việc theo Đề án Vị trí việc làm năm 2019 của Chi 

cục là 190 người. Trong đó: 

+ Công chức: 29 người. 

+ Viên chức: 161 người. 
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- Số lượng người làm việc thực tế tại Chi cục đến thời điểm ngày 

25/7/2022 là 160 người. Trong đó:  

+ Công chức: 25 người. 

+ Viên chức: 135 người. 

b) Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 

Nhằm đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu, 

nhiệm vụ công việc được giao. Năm 2022, Chi cục có nhu cầu tuyển dụng 12 

viên chức vào làm việc ở Chi cục tại các vị trí việc làm như sau: 

Stt Đơn vị 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

Yêu cầu về trình độ theo tiêu 

chuẩn của vị trí việc làm, 

ngạch viên chức tương ứng 

Vị trí việc làm 

Chức danh nghề nghiệp Chuyên môn 
Yêu 

cầu 

khác Hạng, ngạch Mã số 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tổng 12       

1 
Phòng Phòng, 

Chống dịch 
01 Giám sát dịch tễ   

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 

2 
Trạm Vật tư và 

Thuốc Thú y 
01 

Quản lý, cung 

ứng Vật tư 

thuốc Thú y 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

nữ 

3 

Trạm CNTY 

huyện Thống 

Nhất 

01 
Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 

4 
Trạm CNTY 

huyện Cẩm Mỹ 
01 

Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 

5 
Trạm CNTY 

huyện Nhơn 

Trạch 

01 
Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

nữ 

6 
Trạm CNTY 

huyện Xuân Lộc 
02 

Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

nữ 

7 
Trạm CNTY 

Tp. Biên Hòa 
01 

Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 

8 
Trạm CNTY 

Tp. Long Khánh 
02 

Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 

9 
Trạm Chẩn 

đoán Xét 

nghiệm 

02 
Kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ 

Chẩn đoán viên 

Bệnh động vật 

Hạng III 

V.03.04.11 
Đại 

học 

Chăn nuôi 

Thú y, Bác 

sĩ Thú y 

Ưu tiên 

có kinh 

nghiệm 
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III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 

TRONG TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC, LỆ PHÍ DỰ TUYỀN 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

2. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức 

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

3. Lệ phí dự tuyển 

Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính.  

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI TRÚNG TUYỀN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức 

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

29/11/2020 của Chính phủ, cụ thể: 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Hình thức thi: Phỏng vấn. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút. 

- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. 

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống 

thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu 

cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao 

hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chi cục Trưởng Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y quyết định người trúng tuyển. 
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- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Thông báo nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức 

- Ban hành thông báo tuyển dụng viên chức công khai ít nhất 01 lần trên 

phương tiện thông tin đại chúng, Báo Đồng Nai, đăng trên trang Website của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đăng trên trang Website của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, gửi Sở Nội vụ (để thực hiện đăng trên Website tỉnh) và niêm yết công 

khai tại trụ sở Chi cục về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và 

địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.  

- Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện 

trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 

01 ban hành kèm theo tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi 

theo đường bưu chính. 

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo 

tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Chi cục. 

2. Trình tự tổ chức tuyển dụng 

a) Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Bộ phận giúp việc: 

- Chi cục Trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức. 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập các bộ phận giúp việc: Ban 

kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban kiểm tra sát hạch. 

b) Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và công bố danh sách người đủ điều 

kiện dự tuyển: 

Phòng Hành chính Tổng hợp tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển, thực hiện 

công bố công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công 

khai tại trụ sở làm việc của Chi cục khi có kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển của Ban kiểm tra Phiếu. 

c) Tổ chức ôn thi, xét tuyển và chấm thi: 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức công bố danh mục, tài liệu ôn xét tuyển. 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức hướng dẫn một số nội dung liên 

quan đến kỳ xét tuyển, thu phí dự xét tuyển. 

- Ban kiểm tra Phiếu kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại 

vòng 1. Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh 

đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang Website của 
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Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trên trang Website của Sở Nông nghiệp và PTNT 

và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục. 

3. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 

Sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng 

phải thông báo kết quả và danh sách công khai trên trang thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan và gửi thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng 

ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

4. Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xuất trình bản 

chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu 

vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và nhận quyết định tuyển dụng. 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy 

định để tham gia dự tuyển thì Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y ra 

quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo 

công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Chi cục và 

không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

5. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc 

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành quyết định tuyển 

dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và 

thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, 

người được tuyển dụng viên chức phải đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y để ký 

hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định 

thời hạn khác hoặc được Chi cục Chi cục Chăn nuôi và Thú y đồng ý gia hạn. 

 - Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng 

làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Chi cục Trưởng Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

- Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y xem xét quyết định việc 

trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so 

với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà 
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bằng nhau thì Chi cục Trưởng quyết định người trúng tuyển theo quy định tại 

Điều 12 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ ngày 01/8 - 05/8/2022: Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức. 

- Từ ngày 08/8 - 09/9/2022: Thông báo tuyển dụng viên chức và tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Từ ngày 12/9 - 18/9/2022: Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và Thông 

báo danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2. 

- Từ ngày 19/9 - 21/9/2022: Hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí dự xét tuyển. 

- Ngày 23/9/2022: Tổ chức xét tuyển vòng 2. 

- Từ ngày 03/10 - 07/10/2022: Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức. 

- Từ ngày 10/10 - 21/10/2022: Đối chiếu, thẩm định hồ sơ đối với các 

trường hợp trúng tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng. 

- Từ ngày 24/10 - 28/10/2022: Gửi quyết định tuyển dụng tới người trúng 

tuyển để thực hiện việc ký hợp đồng làm việc. 

- Ngày 31/10/2022: Thực hiện ký hợp đồng làm việc. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y quyết định thành lập; cơ cấu, thành phần và quyền hạn theo quy định tại 

Điều 8 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm giúp Chi cục Trưởng Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức, thực hiện công tác xét tuyển viên chức vào làm 

việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y đảm bảo theo đúng kế hoạch và đúng quy 

định của pháp luật; tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo Chi cục Trưởng quyết 

định phê duyệt. 

2. Phòng Hành chính Tổng hợp 

- Tham mưu, trình Chi cục Trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức và các Bộ phận giúp việc cho Hội đồng. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức kỳ xét tuyển viên chức. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải các thông tin liên quan đến công 

tác xét tuyển viên chức. 

- Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thí sinh trúng tuyển và 

tham mưu Chi cục Trưởng ban hành quyết định tuyển dụng, xếp lương và phân 

công công tác đối với các thí sinh đủ điều kiện. 
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Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Đồng Nai, kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT được biết./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Nông Nghiệp và PTNT (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng TCCB Sở; 

- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục; 

- Đăng Website của Chi cục, Sở Nội vụ,  

Sở Nông nghiệp và PTNT; 

-  Lưu: VT, HCTH (Tuyền)  

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 
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