
Mã số ngạch 

công chức
Tên ngạch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Sở Tài chính 2

2 Quản lý ngân sách Đại học trở lên
Tài chính ngân 

hàng
Quản lý tài chính công 01.003 Chuyên viên

Tham mưu về lĩnh vực quản lý tài chính- 

ngân sách

Sở Xây dựng 4

2
Quản lý kiến trúc - 

quy hoạch xây dựng
Đại học trở lên Xây dựng 

 - Kiến trúc

- Kiến trúc đô thị

- Quy hoạch vùng và 

đô thị

01.003 Chuyên viên
Trực tiếp thực hiện công tác QLNN về 

quy hoạch xây dựng, kiến trúc

1
Quản lý hoạt động xây 

dựng
Đại học trở lên Xây dựng 

 - Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

- Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

01.003 Chuyên viên
Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động xây dựng.

1

Quản lý kinh tế xây 

dựng, Vật liệu xây 

dựng

Đại học trở lên Xây dựng  - Kinh tế xây dựng

- Vật liệu xây dựng

01.003 Chuyên viên

Trực tiếp thực hiện công tác QLNN về 

kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà 

và thị trường bất động sản.

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1

Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Quản lý 

chất lượng

1

Quản lý trồng 

trọt/nhóm công tác 

quản lý giống cây 

trồng, thiên tai

Đại học trở lên Trồng trọt Khoa học cây trồng 01.003 Chuyên viên

Tham mưu, thực hiện  QLNN về trồng 

trọt; theo dõi, tổng hợp tình hình thiên tai 

trong sản xuất và đề xuất biện pháp khắc 

phục; thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công

TỔNG CỘNG 7

Ghi chú

Dự kiến bổ nhiệm ngạch công 

chức

Chuyên ngành

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022

THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP

( Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày     tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Vị trí việc làm cần 

tuyển
Trình độ TT

Mô tả vị trí việc làm cần tuyển 

dụng
Đơn vị

TỈNH BẮC KẠN

Phụ lục 1

Ngành

2

1

3

Số lượng 

cần tuyển
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