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THÔNG BÁO 

Xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật 

 
 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1554/KH-BNN-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển công chức làm việc tại Cục 

Bảo vệ thực vật năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo xét 

tuyển công chức, như sau: 
 

 

1. Số lượng tuyển dụng: 10 công chức ngạch Kiểm dịch viên thực vật cho 01 Vị 

trí việc làm Kiểm dịch thực vật. 
 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển 
 

a) Điều kiện chung: Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 và khoản 2 Điều 37 

Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

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

Thông báo này). 

3. Nội dung và hình thức xét tuyển 

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: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của 

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

Nội dung, hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

và Thông báo của Bộ được đăng trên website www.mard.gov.vn, www.ppd.gov.vn và 

niêm yết tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Kiểm dịch thực vật có nhu cầu tuyển 

dụng công chức. 

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Bảo vệ thực 

vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3857.4663; 024.3533.0362 (có mẫu Phiếu 

đăng ký dự tuyển kèm theo). 

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/3/2022 đến hết ngày 

20/4/2022 trong giờ hành chính tại địa điểm nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính. 
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6. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

Trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại 

khoản 2 nêu trên và Phiếu đăng ký dự tuyển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2. 

7. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2; thời gian, địa 

điểm tổ chức xét tuyển vòng 2; kết quả xét tuyển 
 

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 công chức làm 

việc tại Cục Bảo vệ thực vật sẽ được thông báo trên website www.mard.gov.vn, 

www.ppd.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Kiểm dịch thực 

vật có nhu cầu tuyển dụng công chức. 
 

b) Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 sẽ được đăng tải trên website 

www.mard.gov.vn, www.ppd.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục 

Kiểm dịch thực vật có nhu cầu tuyển dụng công chức; đồng thời gửi giấy triệu tập cho 

thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký. 
 

c) Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên website 

www.mard.gov.vn, www.ppd.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục 

Kiểm dịch thực vật có nhu cầu tuyển dụng công chức; đồng thời gửi cho thí sinh theo 

địa chỉ thí sinh đã đăng ký. 
 

8. Thu phí tuyển dụng 
 

Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sẽ thông báo cụ thể hình thức, địa điểm, thời gian thu phí tuyển dụng trong thông báo 

triệu tập thí sinh dự thi.  
 

9. Các quy định khác: Thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 
 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 

02437347043./.  
 
 

 Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- TT Tin học & Thống kê (để th/báo); 

- Cục Bảo vệ thực vật (để th/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

  

   

 
 

Ngô Hồng Giang 
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