
UBND TỈNH TRÀ VINH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC 
 

Số: 571/TB-HĐTDCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 

kỳ tuyển dụng công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2022 
 

  

 Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

 Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Trà 

Vinh; Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của 

tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi là Hội đồng).  

 Căn cứ kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm phần Kiến thức chung và phần 

Ngoại ngữ) ngày 22 tháng 10 năm 2022 và quy định về điều kiện được dự thi vòng 

2, Hội đồng thông báo như sau: 

 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (theo từng phòng thi). Đề nghị 

các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 thực hiện việc tham dự thi vòng 2 (thi viết 

môn Nghiệp vụ chuyên ngành) với thời gian, địa điểm thi như sau: 

 - Ngày thi vòng 2: ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

 - Thời gian làm bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành: 180 phút. Thí sinh 

phải có mặt tại khu vực thi từ lúc 07 giờ để thực hiện các thủ tục có liên quan và 

vào phòng thi. Thời gian bắt đầu thi dự kiến từ 08 giờ; thí sinh phải có mặt tại 

phòng thi đảm bảo trước giờ bắt đầu thi. 

 - Địa điểm thi vòng 2: Trường Thực hành sư phạm, số 227 đường Phạm Ngũ 

Lão, Khóm 4, Phường 1, thành phố Trà Vinh. 

 Trong quá trình tham gia, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ sở y tế. 
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Hội đồng thông báo đến các thí sinh được dự thi biết, để thực hiện. Đề nghị 

các cơ quan có thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức niêm yết công khai thông 

báo này tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan; đề nghị Hội 

đồng thi tuyển công chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo đến thí sinh biết, 

để thực hiện (Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 được niêm yết tại trụ sở 

làm việc, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ) ./. 

 
Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Hội đồng TDCC tỉnh Trà Vinh; 
- Hội đồng TTCC VKSND tỉnh Trà Vinh; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức; 
- Ban giám sát TTCC VKSND tỉnh Trà Vinh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Trường Đại học Trà Vinh; 
- Phòng ANCTNB Công an tỉnh; 
- Các cơ quan tuyển dụng công chức; 
- Các ban, bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng; 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Bùi Thành Thương 
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