








UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA R!A-VUNG  TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S6:  AX"  /QD-UBND Ba Rja-Vüng Tàu, ngày  01  tháng nám 2019 

QUYET D!NH 
A • A A A A A A F 9 A A Ve vice phe duyçt Ke hoch tuyen diing cong chtrc cua Ht Kiem lam 

thuc Ban Quãn l Vir&n Quc gia Con Dão 11am 2019 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA RjA - VUNG TAU 

Can cü Lutt T chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can cü Lu.t Can b, cong chirc ngày 13/11/2008; 

Can cü Nghj djnh s 06/2010/ND-CP ngày 25/01/2010 cüa ChInh phü 
quy djnh nhüng ngithi là cong chirc; Thông tu so 08/201 1/TT-BNV ngày 
02/6/2011 cüa B Ni vi hurng dn mt so diêu cUa Nghj djnh so 06/2 0 10/ND-
CP ngày 25/01/20 10 cüa ChInh phü quy djnh nhctng ngui là cong chüc; 

Can cü Nghj djnh s 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh phü quy 
djnh ye tuyên diing, sü dtng và quail 1 Cong chi'rc; 

Cäncü Nghj djnh s 161/20181ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü 
süa doi, bô sung mt so quy djnh ye tuyen d11ng cong chirc, viên chüc, nâng 
ngich cong chirc, thang hang viên chüc và thrc hin chê d hqp dông mt so 
l°ai cong vic trong co quan hành chInh nhà ntthc, dcm vj sir nghip cong lip. 

Xét T?i trInh s 28/TFr-BQLVQG ngày 23/5/2019 cüa Ban Quân 1 Vii&n 
quôc gia Con Dão ye vic dê nghj phê duyt Kê hoach  xét tuyên cong chirc kiêm 
lam nàm 2019 cüa Hat  Kiêm lam thuc Ban Quãn 1 Virn Quôc gia Con Dâo; 

Theo d nghj cüa Giám dc So Ni vii tai  TO trInh s&  O5  /TTr-SNV 
ngày .M  / 1 /2019, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt K hoach tuyn ditng cong chirc cüa Hat  Kim lam 
thuc Ban Quãn l VuOn quôc gia Con Dào näm 2019, gôm các ni dung sau: 

1. Nhu cu tuyn diing: 05 (näm) chi tiêu vOl 02 vj trI vic lam: kiêm lam 
viên và kiêm lam viên trung cap trong tong biên chê cong chüc kiêm lam duc 
UBND tinh giao. 

('Kern theo bang nhu ccu chi tilt) 

2. Phirnng thOc tuyn dung: Thirc hin thông qua xét tuyn cong chirc dôi 
vOi nhng tru&ng hqp cam kêt tmnh nguyen lam vic tü 05 näm 'cr0 len 0 dja bàn 
huyn Con Dão. 

3. ThOi gian t chüc k' xét tuyn: K tü tháng 7/2019. 



4. Diu kin dáng k dir tuyn: Co dü các diu kin Thng k dir tuyn theo 
quy djnh ti Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü süa 
doi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chüc, viên chüc, nâng ngch 
cOng chIrc, thäng hang viên chüc và thirc hin chê d hqp dông mt so 1oti cong 
vic trong co quan hãnh chInh nhà nuOc, don vj sii nghip cong lip. 

5. TrInh t1r, thu tiic tuyn diing và các ni dung lien quan den xét tuyên 
cong chüc: Thirc hin theo quy djnh tai  Lut Can bO,  cong chirc; Nghj djnh so 
24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa Chinh phü quy djnh ye tuyên ding, sü 
dicing và quãn 1 Cong chi'rc; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 
cUa ChInh phü süa dôi, bô sung mt sO quy djnh ye tuyên dicing cong chirc, viên 
chrc, nâng ngch cong chüc, thäng hang viên chirc và thirc hin chê d hçip 
dông mt so loai cong vic trong co quan hành chInh nhà nithc, don vj slr 
nghip cong lap. 

6. L phi và kinh phi xét tuyn: thirc hin theo tinh th.n Thông tu 
228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cüa BO Tài chInh quy djnh mt'ic thu, chê d 
thu, nip, quãn l và si.'r ding phi tuyên diing, dir thi nâng ng.ch, thäng hng 
cong chi'rc, viên chüc. 

Diu 2. Giám dc Ban Quàn 1 Vu?n Qu6c Gia Con Dáo Co trách nhim: 

- T chüc trin khai k hoch tuyn ding cOng chüc dà di.rçic phê duyt ti 
Diêu 1 Quyêt djnh nay theo dUng quy djnh hin hãnh. 

- Kjp thai báo cáo b&ng van ban dn Ban giám sat k' xét tuyn cong chirc 
ye ke hoch to chüc xét tuyên cong chi'rc dê Ban Giám sat tiên hành giám sat kS' 
xét tuyên theo quy djnh. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc S Ni vii, Giám dc 
Ban Quãn l Vi.thn Quôc gia Con Dão, ThU tru&ng các co quan, don vj lien quan 
chju trách nhim thi hãnh Quyet djnh nay.!. 

Noi nhin: 
-Nhudiu3; 
- Thanh tra SNV; 
- Sâ Tài chInh; 
- KBNN tinh; 
- Lisu: VT, SNMj. 

 

Nguyn Thanh Tjnh 



BAN NHAN DAN 
AR!A-VUNGTAU 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

NHU CAU TUYEN DIJNG CONG CH15C 
CUA HIT KIEM LAM THUQC BAN QUAN L VU'N QUOC GIA CON DAO NAM 2019 

(Kern theo Quye't djnh sá: A 2-'/QD-UBND ngày Oi tháng nárn 2019 cza UBND tinh BR- VT) 

STT 

Co quan Co 
A nhu cau 

tuyên cong 
chirc 

Tng s nhu 
, A can can 

tuyn diing 

Vj trI vic 
lam 

Ma s 
ngich 
cong 
chuc 

Mo tã nhung ni dung chInh v 
viêc lam cu th cüa vj trI can tuyen 

A x en cau trinh d 

Yêu 
cau 
idiác 

TrInh 
do 

Chuyên ngành Tin hQc Ngoi ngü 

Hat Kim 
lam thuc 

Ban quãn 1 
V.r?m Quc 
gia Con Dan 

3 
Kim lam 
viên trung 

cp 
10.228 

TuAn tra, kim tra, giám sat vic thirc 
A hin quy dlnh  cüa pháp 1ut ye quan 

1, báo v tài nguyen da dng sinh 
hoc rüng, bin trên dja bàn &rçic 
giao: Diu tra, thu thp thông tin các 
hành vi xâm hi tài nguyen rmg, 
bin, các hành vi buôn bàn, kinh 
doanh lam san, cac loài dng, thirc 
vt nguy cap, qu', him; Ngän chn, 
tham mru Ip h so ban du các vi 
vi pham theo nhim vi và thâm 
quyn; Tuyên truyn, ph bin quy 
djnh cUa pháp 1ut v bào v và phát 
trin rirng, PCCCR, bào v phát trin 
ngun lçri thüy san; tham gia xây 
drng các phirong an, k hoach quãn 
l, bào v tài nguyen rmg, bin. 
Phi hcrp thirc hin nhim vi nghiên 
c(xu khoa h9c. 
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- Lam nghip 
- Kiêm 
- Lam sinh 
- Quàn 1 tài nguyen 
nrng 
- Quãn 1 tài nguyen và 
môi tnr&ng 
- Lut 
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2. Mo tã nhung ni dung chInh ye 
vic lam ciii th cüa vj trI cn tuyn 
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vien 
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Tuân tra, kim tra, giám sat vic thirc 
hin quy dlnh  cUa pháp 1ut v quãn 
1, bão v tài nguyen da dng sinh 
hoc rrng, bin trên dja bàn &rcic 
giao: Diu tra, thu thp thông tin các 
hãnh vi xãm hi tài nguyen thng, 
bin,các hành vi buôn ban, kinh 
doanh lam san, các loài dng, thrc 
4t nguy cAp, qu, him; Ngan chn, 
tham mi.ru 1p h sa xCr l các vu vi 
phm theo nhim viii và thãm quyén; 
Tuyên truyn, ph bin quy djnh cüa 
pháp 1ut v bão v và phát trin 
rfrng, PCCCR, bão v phát trin 
ngun lçii thüy san; tham gia xây 
dirng các phucmg an, k hoch quãn 
l, bàn v tài nguyen thng, bin. 
PMi hqp thijc hin nhim vi nghiên 
c(ru khoa hQc. 

Dai  hQc 

- Lam ng1iip 
- Kim 
- Lam sinh 
- Quãn 1 tài nguyen 
nmg 
- Quàn I)' tài nguyen và 
môi tnflYng 
- Lut 
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