ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14008 /UBND-THKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày

22 tháng 9

năm 2022

V/v chấp thuận Kế hoạch
tuyển dụng viên chức tại
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- UBND huyện Yên Định.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1992/SNV-CCVC ngày
13/9/2022 về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dịch
vụ nông nghiệp huyện Yên Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1992/SNV-CCVC
ngày 13/9/2022 nêu trên; giao Chủ tịch UBND huyện Yên Định, căn cứ quy
định của pháp luật và chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cấp có
thẩm quyền giao, thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm dịch vụ
nông nghiệp huyện Yên Định; cụ thể như sau:
1.1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.
1.2. Vị trí việc làm tuyển dụng: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
(mã số V.03.04.11).
1.3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn 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 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức.
b) Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào
tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ
trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành chăn nuôi và thú ý. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học
trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Thú y; Chăn nuôi Thú y.
1.4. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy
định tại 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; 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
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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 và các quy định hiện hành của UBND tỉnh.
2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Yên Định thực hiện
việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật;
báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

