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Đơn vị Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

(người) 

Vị trí việc 

làm/công 

chức 

Chức trách, nhiệm vụ Tiêu chuẩn về năng 

lực chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo, bồi 

dưỡng 

1 Chi cục 

Kiểm dịch 

thực vật 

vùng VI 

(Nghệ An) 

- Trạm Kiểm dịch 

thực vật Nậm Cắn 

(xã Nậm Cắn, huyện 

Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ 

An) 

02 - Kiểm dịch 

thực vật 

- Kiểm dịch 

viên thực vật 

(mã ngạch: 

09.319) 

1. Chức trách: 

Tổ chức thực hiện kiểm dịch 

thực vật xuất, nhập khẩu, 

quá cảnh, nội địa thuộc 

nhiệm vụ được giao theo quy 

địnhcủa pháp luật. 

2. Nhiệm vụ: 

- Tổ chức thực hiện kiểm 

dịch thực vật theo phân 

công; 

- Phát hiện dịch hại thuộc 

diện điều chỉnh và xác minh 

các trường hợp nghi ngờ 

nhiễm dịch hại kiểm dịch 

thực vật thường gặp; 

- Thực hiện kiểm tra vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực 

vật hoặc xuất, nhập khẩu và 

quá cảnh; Quyết định, giám 

sát, xác nhận việc thực hiện 

các biện pháp xử lý đối với 

vật thể nhiễm dịch thuộc 

nhiệm vụ được giao, theo 

quy định; 

- Tuyên truyền, phổ biến, 

- Nắm được đường 

lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, của 

nhà nước và của 

ngành có liên quan 

đến nhiệm vụ được 

giao; 

- Nắm được những 

quy định của pháp 

luật về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; 

thông lệ và tiêu chuẩn 

quốc tế về kiểm dịch 

thực vật; 

 - Nắm được các quy 

trình, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, quy 

phạm kiểm dịch thực 

vật và các thông tin 

khoa học kỹ thuật có 

liên quan; 

- Nắm được các thủ 

tục, nguyên tắc hành 

chính Nhà nước có 

liên quan đến hoạt 

- Tốt nghiệp đại học 

trở lên một trong các 

ngành/chuyên 

ngành: Bảo vệ thực 

vật, Trồng Trọt, 

Khoa học cây trồng, 

Cây trồng, Nông 

học, Sinh học; 

- Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 2 theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT - 

BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 

- Có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

theo quy định của 

Thông tư số 

- Trạm Kiểm dịch 

thực vật Cha Lo (xã 

Dân Hóa, huyện 

Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình) 

01 

2 Chi cục 

Kiểm dịch 

thực vật 

vùng VII 

(Lạng 

Sơn) 

- Cửa khẩu Bí Hà 

(xã Thị Hoa, huyện 

Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng) thuộc Trạm 

KDTV Cao Bằng 

01 - Kiểm dịch 

thực vật 

- Kiểm dịch 

viên thực vật 

(mã ngạch: 

09.319) - Cửa khẩu Lý Vạn 

(xã Lý Quốc, huyện 

Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng) thuộc Trạm 

KDTV Cao Bằng. 

01 

3 Chi cục 

Kiểm dịch 

thực vật 

vùng VIII 

(Lào Cai) 

- Trạm Kiểm dịch 

thực vật Thanh Thủy 

(xã Thanh Thủy, 

huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang) 

03 - Kiểm dịch 

thực vật 

- Kiểm dịch 

viên thực vật 

(mã ngạch: 



- Cửa khẩu Tây 

Trang (xã Na Ư, 

huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên) 

thuộc Trạm KDTV 

Điện Biên 

01 09.319) hướng dẫn pháp luật về kiểm 

dịch thực vật; phát hiện, 

ngăn ngừa, xử lý hoặc đề 

xuất xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật về kiểm dịch thực 

vật; 

- Chủ trì, tham gia đề tài cấp 

ngành về kiểm dịch thực vật. 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy 

định về chuyên môn nghiệp 

vụ, kỹ thuật kiểm dịch thực 

vật được giao. 

- Tham gia kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về 

quản lý hoạt động khử trùng 

xông hơi và các biện pháp 

xử lý khác về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; an toàn 

thực phẩm xuất khẩu, nhập 

khẩu đối với sản phẩm có 

nguồn gốc thực vật; 

- Hướng dẫn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ kỹ 

thuật cho ngạch công chức 

cấp dưới. 

- Thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo phân công của 

lãnh đạo. 

động kiểm dịch thực 

vật được giao; 

 - Hiểu biết về tình 

hình kinh tế, xã hội, 

chính trị có liên quan 

đến hoạt động kiểm 

dịch thực vật được 

giao. 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ 

thông tin. - Cửa khẩu Huổi 

Puốc (xã Mường 

Lói, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện 

Biên) thuộc Trạm 

KDTV Điện Biên 
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