
 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã 
–––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Thực hiện Văn bản số 3020/HD-SNN ngày 30/12/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên về việc thực hiện ký kết hợp đồng 

lao động đối với nhân viên Thú y cấp xã; 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng thông báo tuyển chọn nhân viên thú 

y, cụ thể như sau: 

1. Số lượng chỉ tiêu hợp đồng nhân viên Thú y: 

STT Xã, thị trấn Số lượng 

1 Xã Ẳng Cang 01 người 

2 Xã Nặm Lịch 01 người 

3 Xã Mường Đăng 01 người 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

2.1. Về trình độ đào tạo 

Có trình độ Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, 

chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản. 

 2.2. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

- Hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật 

khác có liên quan;  

- Nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi động vật, nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn quản lý;  

- Có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý; 

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thú y; 

- Có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện quy định pháp 

luật về thú y; 

- Có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;  

- Hằng năm, được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.  

2.3. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
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2.4. Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.5. Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển: 

- Không cư trú tại Việt Nam. 

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

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

3. Hình thức, nội dung, cách thức tuyển chọn  

- Hình thức: Xét hồ sơ dự tuyển. 

- Nội dung: Thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định đối với nhân viên thú y cấp xã. 

- Cách thức: Trường hợp số người đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy 

định đối với nhân viên thú y cấp xã cao hơn chỉ tiêu cần tuyển thì ưu tiên người 

có trình độ cao hơn, người có nhiều đóng góp cho công tác chăn nuôi và thú y 

của địa phương trong thời gian qua; nếu vẫn không xác định được người trúng 

tuyển thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển chọn quyết định người 

trúng tuyển. 

4. Hồ sơ đăng ký   

- Đơn xin hợp đồng làm nhân viên thú y; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú. 

5. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ 

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày làm việc, kể từ ngày 16/01/2023. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Mường Ảng. Địa chỉ: 

Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

- Số điện thoại của cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn: 0215.3865.873 

hoặc 0966.920.510 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Phòng Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổ chức tuyển 

chọn nhân viên thú y cấp xã theo quy định.  

6.2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện tuyển chọn, bố trí nhân viên thú y 

cấp xã. 

- Thực hiện hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

công tác thú y 

6.3. UBND các xã, thị trấn 
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Có trách nhiệm thông báo rộng rãi bằng các hình thức: niêm yết văn bản, 

thông báo trên loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đạu trúng, các cuộc 

họp… đến nhân dân trên địa bàn được biết.    

Trên đây là Thông báo tuyển chọn nhân viên thú y của của UBND huyện 

Mường Ảng./.  

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện (T/báo); 

- Trung tâm VH TTTH huyện (T/báo); 

- Phòng Nội vụ huyện (niêm yết, t/hiện); 

- Phòng Nông nghiệp&PTNT; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tô Trọng Thiện 
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