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THÔNG BÁO  

Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam thông 

báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển  

1.1. Là người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a. Là công dân Việt Nam, hiện đang cư trú tại Hà Nam. 

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. 

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng. 

d. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

b. Đang trong thời gian bị kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang 

chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 chỉ tiêu. 

3. Hình thức: Xét tuyển 

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/8/2020 đến ngày 20/9/2020. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16 giờ 30 phút ngày  

21/9/2020. 

(Thời gian bán và nhận hồ sơ trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ 7, chủ 

nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).  

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 4, nhà A, Sở Nông 

nghiệp & PTNT Hà Nam. 

Thông tin chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tại địa chỉ (http://hanam.gov.vn/snnptnt) hoặc liên hệ với Sở 

Nông nghiệp & PTNT Hà Nam (qua Phòng Tổ chức cán bộ) điện thoại 

02263.852.059./. 
 

Nơi nhận: 
- Đài PTTH tỉnh (để đăng tin);                                                            
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 
- Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT 

(để thông báo);  
- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                                

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Minh Tiến 

http://hanam.gov.vn/snnptnt
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