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THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 1643/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế 

hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Càng Long tại Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở 

Nội vụ thông báo bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2021, như sau: 

1. Bổ sung 03 (ba) chỉ tiêu công chức theo vị trí việc làm có nhu cầu thi tuyển 

công chức năm 2021 (có Phụ lục kèm theo). 

2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại khoản 1 Mục II Thông báo số 

131/TB-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức 

thi tuyển công chức năm 2021, theo đó, thi tuyển công chức cho các cơ quan Nhà nước 

cấp huyện, cấp tỉnh là 54 chỉ tiêu (38 nhóm vị trí việc làm). Cụ thể: 

- Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch chuyên viên: 52 chỉ tiêu. 

- Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch kế toán viên: 02 chỉ tiêu. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi tuyển; ưu tiên trong thi tuyển công chức; 

nội dung, hình thức thi tuyển; đăng ký thi tuyển công chức; thời gian tổ chức thu phí 

dự thi và tổ chức thi tuyển công chức và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo 

Thông báo số 131/TB-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 

Sở Nội vụ thông báo việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2021 đến 

các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công khai trên 

trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; người đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện có quyền đăng ký dự tuyển (đính kèm Phụ lục)./. 

 

Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Công an tỉnh Trà Vinh; 
- Trường Đại học Trà Vinh; 
- UBND nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
- TT. Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- Phòng ANCTNB Công an tỉnh Trà Vinh; 
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, 
  thành phố; 
- Báo Trà Vinh, Đài PTTH Trà Vinh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh; 
- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
 

Bùi Thành Thương 
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