
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CỤC THÚ Y 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BNN-TCCB  ngày        /       /2020  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 Số 

TT 
Vị trí việc làm tuyển dụng 

Chức trách,  

nhiệm vụ 

Tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

Tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo,  bồi 

dưỡng 

I. CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Kiểm dịch thực vật 

- Ngạch Kiểm dịch viên thực vật, Mã 

ngạch: 09.319 

- Số lượng tuyển dụng: 04, gồm: 

 

1. Trạm Kiểm dịch thực vật Nậm Cắn, 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Chi cục 

Kiểm dịch thực vật vùng VI (Nghệ An). 

 Số lượng tuyển dụng  01.  

2. Trạm Kiểm dịch thực vật Cha Lo,  

huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

 Số lượng tuyển dụng  01.  

3. Trạm Kiểm dịch thực vật Bản Vược 

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chi cục 

Kiểm dịch thực vật vùng VIII (Lào Cai)  

- Số lượng tuyển dụng:  02. 

 

- Giám định dịch hại kiểm dịch 

thực vật; 

- Kiểm dịch hàng xuất nhập khẩu; 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng 

hóa có nguồn gốc thực vật xuất 

nhập khẩu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu của lãnh đạo 

- Nắm được đường lối, 

chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và 

của ngành có liên quan 

đến nhiệm vụ được 

giao; 

- Nắm được những quy 

định của pháp luật về  

bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật, thông lệ, tiêu 

chuẩn quốc tế về kiểm 

dịch thực vật; 

- Nắm được các quy 

trình, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, quy 

phạm kiểm dịch thực 

vật và các thông tin 

khoa học kỹ thuật có 

liên quan; 

 - Hiểu biết về các thủ 

 - Có bằng tốt 

nghiệp Đại học trở 

lên một trong các 

ngành/chuyên 

ngành: Bảo vệ thực 

vật, Trồng Trọt, 

Khoa học cây trồng, 

Cây trồng, Nông 

học, Sinh học; 

- Có chứng chỉ tiếng 

Anh với trình độ 

tương đương bậc 2 

(trở lên) khung năng 

lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào 



tục, nguyên tắc hành 

chính Nhà nước có liên 

quan đến hoạt động 

kiểm dịch thực vật; 

- Có hiểu biết về tình 

hình kinh tế, xã hội, 

chính trị có liên quan 

đến hoạt động kiểm 

dịch thực vật. 

tạo; 

- Có chứng chỉ tin 

học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (trở 

lên) theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và TT. 

II. CỤC THÚ Y 

 - Kiểm dịch động vật 

- Ngạch Kiểm dịch viên động vật; Mã 

ngạch: 09.316 

- Số lượng tuyển dụng: 08, gồm: 

1.Trạm Kiểm dịch động vật Cảng Lạch 

Huyện,  huyện đảo Cát Hải, Thành phố 

Hải Phòng, Chi cục Thú y vùng II. 

 Số lượng tuyển dụng: 02 

2. Cửa khẩu quốc tế Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum; Trạm Kiểm dịch 

động vật Bờ Y, Chi cục Thú y vùng V.  

   Số lượng tuyển dụng: 01 

3. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Lợi 

Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, 

Trạm Kiểm dịch động vật Mộc Bài, Chi 

cục Thú y vùng VI. 

  Số lượng tuyển dụng: 01 

4. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, 

huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 

Trạm Kiểm dịch động vật Sân bay Phú 

Quốc, Chi cục Thú y vùng VII. 

- Chức trách: Thực hiện kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật, kiểm 

soát giết mổ trước khi xuất khẩu, 

nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm 

xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá 

cảnh Việt Nam quản lý vệ sinh thú 

y và an toàn thực phẩm đối với sản 

phẩm có nguồn gốc động vật. 

- Nhiệm vụ: 

+ Đánh giá hồ sơ kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật, tình hình 

dịch bệnh động vật tại nơi xuất phát 

và tại nơi đến của động vật; 

+ Thực hiện việc kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật theo quy 

định; 

+ Kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

các khâu kỹ thuật của kỹ thuật viên 

kiểm dịch động vật và chịu trách 

nhiệm về những kết quả kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật; 

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để xử lý các hành vi vi 

- Nắm được kiến thức 

cơ bản về khoa học thú 

y; 

- Nắm được pháp luật 

về thú y hiện hành; 

- Cần biết được luật thú 

y của một số nước 

trong khu vực; 

- Hiểu biết về tâm lý xã 

hội, luật pháp của Nhà 

nước để giải quyết 

công việc chuyên môn 

được giao một cách 

chính xác nhanh gọn; 

- Biết tổ chức chỉ đạo, 

hướng dẫn kiểm tra và 

có khả năng tập hợp tổ 

chức phối hợp các 

ngành liên quan để 

triển khai công việc đạt 

hiệu quả. 

 

 

- Có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên một 

trong các 

ngành/chuyên 

ngành: Thú y;  

- Có chứng chỉ tiếng 

Anh với trình độ 

tương đương bậc 2 

(trở lên) khung năng 

lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Có chứng chỉ tin 

học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (trở 



     Số lượng tuyển dụng: 01 

5. Cửa khẩu chính Mường Khương, xã 

Tung Chung Phố, huyện Mường 

Khương tỉnh Lào Cai, Trạm Kiểm dịch 

động vật Cầu Kiều, Chi cục Kiểm dịch 

động vật vùng Lào Cai 

  Số lượng tuyển dụng: 01 

6. Cửa khẩu quốc tế Tân Thanh xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, 

Trạm Kiểm dịch động vật Tân Thanh, 

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng 

Sơn. 

  Số lượng tuyển dụng: 01 

phạm pháp luật về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật; 

+ Tuyên truyền và hướng dẫn thi 

hành pháp luật thú y; 

+ Nắm được các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, phương pháp xét 

nghiệm để phân tích, đánh giá các 

kết quả xét nghiệm, thử nghiệm 

phục vụ công tác kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. 

 lên) theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

 

 7. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân 

Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình,Trạm Kiểm dịch động vật Cha Lo, 

Chi cục Thú y vùng III. 

 Số lượng tuyển dụng: 01 

 

- Chức trách: Thực hiện kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật, kiểm 

soát giết mổ trước khi xuất khẩu, 

nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm 

xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá 

cảnh Việt Nam quản lý vệ sinh thú 

y và an toàn thực phẩm đối với sản 

phẩm có nguồn gốc động vật. 

- Nhiệm vụ: 

+ Đánh giá hồ sơ kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật, tình hình 

dịch bệnh động vật tại nơi xuất phát 

và tại nơi đến của động vật; 

+ Thực hiện việc kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật theo quy 

định; 

+ Kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

các khâu kỹ thuật của kỹ thuật viên 

kiểm dịch động vật và chịu trách 

nhiệm về những kết quả kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật; 

- Nắm được kiến thức 

cơ bản về khoa học thú 

y; 

- Nắm được pháp luật 

về thú y hiện hành; 

- Cần biết được luật thú 

y của một số nước 

trong khu vực; 

- Hiểu biết về tâm lý xã 

hội, luật pháp của Nhà 

nước để giải quyết 

công việc chuyên môn 

được giao một cách 

chính xác nhanh gọn; 

- Biết tổ chức chỉ đạo, 

hướng dẫn kiểm tra và 

có khả năng tập hợp tổ 

chức phối hợp các 

ngành liên quan để 

triển khai công việc đạt 

hiệu quả. 

- Có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên một 

trong các 

ngành/chuyên 

ngành: Thú y, Chăn 

nuôi Thú y.  

- Có chứng chỉ tiếng 

Anh với trình độ 

tương đương bậc 2 

(trở lên) khung năng 

lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Có chứng chỉ tin 

học với trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng sử 



+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật; 

+ Tuyên truyền và hướng dẫn thi 

hành pháp luật thú y; 

+ Nắm được các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, phương pháp xét 

nghiệm để phân tích, đánh giá các 

kết quả xét nghiệm, thử nghiệm 

phục vụ công tác kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. 

 

 

 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (trở 

lên) theo quy định 

tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 
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