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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 

 

  

 Cục Bảo vệ thực vật thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục như sau: 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Số lượng tuyển dụng: 20 viên chức. 

 II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện chung: theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Điều 

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

2. Điều kiện cụ thể: theo bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (kèm 

theo Thông báo). 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo); 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng 

do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng 

Việt, đồng thời phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định 

hiện hành; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; 

- Bản sao Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của cấp có 

thẩm quyền (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc (nếu có) của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền; 



- Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng 

viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

Lưu ý: - Không trả lại Hồ sơ dự tuyển.  

 - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm cần tuyển.  

 

2. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 21/11/2020 (trong giờ hành chính). 

3. Nơi nhận hồ sơ 

- Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật. 

+ Địa chỉ: số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 024.3857.4663; 024.3533.0362 

-  Hình thức gửi Hồ sơ:  

Người dự tuyển có thể nộp hồ sơ theo một trong hai hình thức sau: 

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật; 

+ Gửi chuyển phát nhanh về Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, thời gian 

nộp Hồ sơ hợp lệ tính theo dấu bưu điện (Lưu ý: ngoài bao bì thư ghi rõ “Hồ 
sơ dự tuyển viên chức”). 

4. Phí tuyển dụng viên chức: Phí tuyển dụng viên chức theo quy định 

tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

 

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Môn thi, hình thức, nội dung và thời gian thi 

Việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 vòng thi: 

1.1. Vòng 1:  

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm (trên giấy). 

b) Nội dung thi: gồm 3 phần 

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ 

bản về lĩnh vực bảo vệ thực vật; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu 

cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. 

- Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. 

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. 

c) Điều kiện miễn thi tiếng Anh và tin học vòng 1:  



- Miễn phần thi tiếng Anh đối với người dự tuyển thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

 + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành tiếng Anh. 

 + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (chương trình 

đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo 

bằng tiếng Anh ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ 

trung cấp trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học hoặc Toán - 

Tin trở lên.  

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người 

dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

1.2. Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp về nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Nội dung phỏng vấn: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

b) Thời gian phỏng vấn: 30 phút /thí sinh. 

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

2. Xác định người trúng tuyển 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

  

 V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG 

 1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức: dự 

kiến ngày 23/11/2020. 

 2. Thời gian tổ chức thi Vòng 1: dự kiến ngày 12/12/2020. 

 3. Thông báo Kết quả điểm thi Vòng 1 trước ngày 15/12/2020. 

4. Thông báo Kết quả chấm phúc khảo Vòng 1 (nếu có) và thông báo 

Danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 trước ngày 31/12/2020. 

5. Tổ chức thi Vòng 2:  

- Thời gian thi: dự kiến từ ngày 09/01/2021. 

- Địa điểm thi: Cục Bảo vệ thực vật, số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống 

Đa, Hà Nội. 

- Kết quả thi Vòng 2 được niêm yết tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật và trên 

Website của Cục Bảo vệ thực vật www.ppd.gov.vn 

 

http://www.ppd.gov.vn/


Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, số 149 phố Hồ Đắc Di, 

quận Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 024.3857.4663; 024.3533.0362. 

Ghi chú: Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức 

(bao gồm Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức 

thi; kết quả thi…) sẽ được thông báo công khai trên Website của Cục Bảo vệ 

thực vật www.ppd.gov.vn, các ứng viên phải thường xuyên truy cập, theo dõi 

để biết thông tin. 

  

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Vụ TCCB (để b/c);  
- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị trực thuộc Cục; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê (để t/b); 

- Báo Nông nghiệp Việt Nam (để t/b); 

- Website Cục BVTV (để t/b)   
- Lưu: VT, VP. 

 Hoàng Trung 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Sĩ Doanh 

http://www.ppd.gov.vn/
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