
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số: 583       /KL-XDLL 

V/v điều chỉnh nhu cầu tuyển 

dụng công chức năm 2020. 

Lâm Đồng, ngày  10    tháng 11  năm 2020. 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ Thông báo số 83/TB-SNV ngày 23/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lâm Đồng, về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng; 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm, 

Chi cục Kiểm lâm đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020, cụ 

thể như sau: 

- Tổng biên chế công chức được giao năm 2020: 283 biên chế. 

- Tổng biên chế thực hiện đến 01/01/2021: 242 biên chế. 

- Số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng đến 01/01/2021: 41 biên chế. 

- Số biên chế dự kiến tinh giản năm 2021: 10 biên chế. 

- Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020: (283-242) - 10 = 31 chỉ tiêu 

biên chế,  trong đó: 

+ Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển: 11 chỉ tiêu là ngạch kiểm 

lâm viên (đang chờ kết quả 08 chỉ tiêu).0 

+ Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển: 20 chỉ tiêu 

biên chế, cụ thể: 

 Kiểm lâm: 11 chỉ tiêu (ngạch kiểm lâm viên: 07 chỉ tiêu, trong đó có 01 

chỉ tiêu dành cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số; ngạch kiểm lâm 

viên trung cấp: 4 chỉ tiêu,  trong đó có 03 chỉ tiêu dành cho đối tượng là người 

đồng bào dân tộc thiểu số). 

 Quản lý tổ chức biên chế: 01 chỉ tiêu. 

 Hành chính một cửa: 01 chỉ tiêu. 

 Văn thư: 07 chỉ tiêu (ngạch văn thư: 02 chỉ tiêu; ngạch văn thư trung cấp: 

05 chỉ tiêu). 

(Chi tiết có biểu kèm theo)./. 

 

 

Nơi nhận:                  CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;            

- Lưu: VT, XDLL.             

 

 

                                                                                                           Nguyễn Khang Thiên  
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