
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 Trần Thị Vạn Hiếu 334384535 21/10/1988 Nữ Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Kỹ thuật 

môi trường

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Trần Tấn Thông 334731125 02/5/1991 Nam Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Công nghệ 

và Quản lý môi 

trường

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Võ Thị Ngọc Mai 335055446 27/9/1996 Nữ Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Kỹ thuật 

tài nguyên nước

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4 Đỗ Trần Thanh 024516547 17/4/1988 Nam Kinh
Quận 8, TP Hồ 

Chí Minh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Khoa học 

môi trường

TOEIC 

370 

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

5
Nguyễn Hoàng 

Nhu
334937793 10/12/1997 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

6 Phạm Thị Hân 334822742 21/10/1995 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Khoa học 

môi trường

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

7
Lê Đặng Phương 

Thư
334411779 15/5/1989 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Phòng Nông nghiệp - 

Tài nguyên môi trường 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Đại học Nông 

nghiệp

Tiếng Anh 

A
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm. 

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

1. Vị trí việc làm: Tổng hợp Kinh tế ngành Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai; Tài nguyên và môi trường (bao gồm Quản lý tài nguyên và môi trường).

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Lê Trung Tính 334667067 18/8/1993 Nam Kinh

Thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Kinh tế Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Đại học Kinh tế
Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Huỳnh Minh Trí 334820104 06/11/1993 Nam Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Kinh tế Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Đại học Luật
Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Hồ Xuân Việt 112475484 11/7/1994 Nam Kinh
Quận Hà Đông, 

TP Hà Nội

Tổng hợp tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Kinh tế Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng
IELTS 7.5

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4 Bùi Minh Nhựt 331660651 18/9/1992 Nam Kinh

Thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh 

Long

Tổng hợp tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Kinh tế Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

5 Phan Trí Thức 334662606 10/7/1993 Nam Kinh
Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Tổng hợp tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Kinh tế Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2. Vị trí việc làm: Tổng hợp tài chính - ngân sách  Phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Luật kinh tế.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Trần Thị Trúc Đào 334899383 20/5/1995 Nữ Kinh

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Tổng hợp 

văn xã 

 Phòng Khoa giáo - Văn 

xã Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Đại học Văn học
Tiếng Anh 

B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3. Vị trí việc làm: Tổng hợp văn xã  Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Ngữ văn.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Trần Thị Huỳnh 

Hoa
334892591 07/01/1998 Nữ Kinh

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Thanh tra phòng, 

chống tham 

nhũng  

Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng, 

giám sát, kiểm tra và xử 

lý sau thanh tra Thanh 

tra tỉnh

Đại học Sư phạm 

Tin học

Tiếng Anh

 B1

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Hồng Trường Trinh 385446679 06/9/1989 Nam Kinh

Huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc 

Liêu

Thanh tra phòng, 

chống tham 

nhũng  

Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng, 

giám sát, kiểm tra và xử 

lý sau thanh tra Thanh 

tra tỉnh

Đại học Tin học
Tiếng Anh

 B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Huỳnh Thanh Nhân 334927061 29/12/1997 Nam Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Thanh tra phòng, 

chống tham 

nhũng  

Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng, 

giám sát, kiểm tra và xử 

lý sau thanh tra Thanh 

tra tỉnh

Đại học Luật kinh 

tế

Tiếng Anh

 C

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4
Trần Thị Bé 

Thuyền
334181490 02/8/1986 Nữ Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Thanh tra phòng, 

chống tham 

nhũng  

Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng, 

giám sát, kiểm tra và xử 

lý sau thanh tra Thanh 

tra tỉnh

Đại học Luật tư 

pháp

Tiếng Anh

 B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4. Vị trí việc làm: Thanh tra phòng, chống tham nhũng  Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra Thanh tra tỉnh. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Luật; Công nghệ thông tin.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên (trừ trường hợp chuyên môn dự tuyển là đại học Công nghệ thông tin).

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Thạch Qui Nạt 334188332 19/01/1985 Nam Khmer

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý tôn giáo  Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

Thạc sĩ Văn hóa 

học (Đại học Giáo 

dục Chính trị)

Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2
Nguyễn Thị Thúy 

Quyên
334872395 06/8/1997 Nữ Kinh

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý tôn giáo  Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

Đại học Lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Tiếng Anh 

A

UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

3
Nguyễn Trường 

Giang
331829156 25/01/1997 Nam Kinh

Huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long

 Quản lý tôn giáo  Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
Đại học Việt Nam 

học
TOEIC

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

5. Vị trí việc làm: Quản lý tôn giáo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Tôn giáo học; Dân tộc - tôn giáo; Luật; Luật hành chính; Ngữ văn; Sư phạm Ngữ văn; Văn hóa học; Chính trị học; Triết học; Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Kim Si Quanh 

Thươne
334164911 1979 Nam Khmer

Huyền Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh
 Quản lý tôn giáo  

Cơ quan Tổ chức - Nội 

vụ, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Ngang

Đại học Nhân học
Đại học 

Tiếng Anh
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Thạch Thị Na Qui 334542405 20/10/1991 Nữ Khmer

Huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý tôn giáo  

Cơ quan Tổ chức - Nội 

vụ, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Ngang

Đại học Việt Nam 

học

Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

6. Vị trí việc làm: Quản lý tôn giáo, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Dân tộc - Tôn giáo.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Thạch Thị Huỳnh 

Trang
334320721 02/4/1985 Nữ Khmer

Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Thông tin 

tuyên truyền  

Phòng tuyên truyền - 

pháp luật Ban Dân tộc 

tỉnh

Đại học Quản lý 

văn hóa

Tiếng Anh 

B1
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Sơn Thị Cẩm Tiền 334424000 10/01/1990 Nữ Khmer

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Thông tin 

tuyên truyền  

Phòng tuyên truyền - 

pháp luật Ban Dân tộc 

tỉnh

Đại học Ngôn ngữ 

Anh

Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh

B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Thạch Qui Nạt 334188332 19/01/1985 Nam Khmer

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Thông tin 

tuyên truyền  

Phòng tuyên truyền - 

pháp luật Ban Dân tộc 

tỉnh

Thạc sĩ Văn hóa 

học (Đại học Giáo 

dục chính trị; Đại 

học Quản lý giáo 

dục; )

Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

7. Vị trí việc làm: Thông tin tuyên truyền  Phòng tuyên truyền - pháp luật Ban Dân tộc tỉnh.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Văn hóa học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Nhân học; Luật

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Lê Đình Quang 334827779 12/02/1995 Nam Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định xây 

dựng Sở Xây dựng

Đại học Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Trần Thanh Huy 334851091 10/8/1996 Nam Khmer

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định xây 

dựng Sở Xây dựng

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Không đáp ứng yêu cầu về tin học, ngoại ngữ.

3 Thạch Xuân Chone 334408330 1989 Nam Khmer

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định xây 

dựng Sở Xây dựng

Đại học Kỹ thuật 

xây dựng
A Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

8. Vị trí việc làm: Quản lý chất lượng công trình Chi cục Giám định xây dựng Sở Xây dựng.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành:  Xây dựng (bao gồm: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình; ngành Kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp).

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Đoàn Thị Bích 

Tuyền
371803272 02/10/1997 Nữ Kinh

Huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang
Thanh tra  Thanh tra Sở Tư pháp Đại học Luật

Tiếng Anh 

bậc 3

Giấy 

chứng 

nhận tạm 

thời UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về tin học.

2
Nguyễn Hồng 

Ngọc
334903182 07/3/1995 Nữ Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Thanh tra   Thanh tra Sở Tư pháp
Đại học 

 Luật Kinh tế

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

9. Vị trí việc làm: Thanh tra Thanh tra Sở Tư pháp.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Thạch Thị Ngọc 

Ánh
334880592 05/6/1996 Nữ Khmer

Huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý về lao 

động, việc làm 

và dạy nghề  

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Ủy ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải

Đại học Luật

UD

CNTT 

NC

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

10. Vị trí việc làm: Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Quan trị nhân lực.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Đặng Thị Thanh 

Tuyền
331683732 01/01/1993 Nữ Kinh

Huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long

Quản lý kế 

hoạch

 và đầu tư  

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Tiếng Anh 

B1
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2
Nguyễn Thành 

Phước
334524693 11/5/1990 Nam Kinh

Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý kế 

hoạch

 và đầu tư  

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè

Đại học Kế toán
Tiếng Anh 

B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

11. Vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Quản lý xây dựng.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Hà Huỳnh Hữu Lộc 334780621 19/5/193 Nam Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý kế 

hoạch và đầu tư  

Văn phòng Huyện ủy và 

HĐND - UBND, y ban 

nhân dân Ủy ban nhân 

dân huyện Trà Cú

Đại học Kỹ thuật 

xây dựng

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

NC

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

12. Vị trí việc làm:Quản lý kế hoạch và đầu tư Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND, Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Xây dựng; Quản lý xây dựng.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Nguyễn Hoàng 

Nhu
334937793 10/12/1997 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý 

môi trường  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè

Đại học Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Lê Hoàng Tuấn 334468981 09/9/1989 Nam Kinh
Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý 

môi trường  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè

Đại học Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên

Tiếng Anh 

A
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm. 

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

3 Trần Huệ Thảo 334943865 27/02/1998 Nữ Kinh
Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý 

môi trường  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Giấy chứng 

nhận Anh 

văn giao 

tiếp quốc tế

UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

13. Vị trí việc làm: Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật môi trường; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Trần Phát Đạt 334720561 05/8/1990 Nam Kinh
Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Tiếng Anh 

B
Cao đẳng

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Nguyễn Việt Hùng 334417073 17/10/1982 Nam Kinh
Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Chứng chỉ 

tiếng 

Khmer

B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Sơn Thái Thủy 334851460 19/11/1995 Nữ Khmer
Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú

Đại học Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4 Dương Quốc Bảo 334875868 01/01/1994 Nam Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú

Giấy chứng nhận 

tạm thời đại học 

Kỹ thuật môi 

trường

Tiếng Anh 

B
A

Tại thời điểm đăng ký dự thi, chưa có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên môn.

5
Trần Thị Bích 

Ngân
334821996 30/11/1995 Nữ Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Tiếng Anh 

B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

14. Vị trí việc làm: Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Tài nguyên - Khoáng sản.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Lê Thị Trúc 

Phương
334232164 06/12/1982 Nữ Kinh

Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

 Quản lý 

xây dựng  

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè

Đại học Kỹ thuật 

xây dựng

Chứng chỉ 

tiếng 

Khmer

A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Sơn Thị Sô Chiết 334524890 14/01/1991 Nữ Khmer
Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Quản lý xây 

dựng

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Tiếng Anh 

A
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc 

làm.Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

15. Vị trí việc làm: Quản lý xây dựng  Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Thạch Súc Phơnl 334468428 17/3/1987 Nam Khmer
Huyện Cầu kè, 

tỉnh Trà Vinh

Theo dõi công 

tác dân tộc  

Phòng Dân tộc, Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè

Đại học Quản trị 

kinh doanh

Chứng chỉ 

tiếng 

Khmer

UD 

CNTT 

NC

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

16. Vị trí việc làm: Theo dõi công tác dân tộc Phòng Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Kinh tế; Hành chính học.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Đỗ Nguyễn Tố 

Quyên
334548673 29/10/1989 Nữ Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Theo dõi công 

tác dân tộc  

Phòng Dân tộc, Ủy ban 

nhân dân huyện Tiểu 

Cần

Đại học Nhân học
Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Lê Châu Âu 334783947 30/7/1995 Nam Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Theo dõi công 

tác dân tộc  

Phòng Dân tộc, Ủy ban 

nhân dân huyện Tiểu 

Cần

Đại học Luật kinh 

tế

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Huỳnh Thanh Tiền 334869851 17/10/1996 Nam Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Theo dõi công 

tác dân tộc  

Phòng Dân tộc, Ủy ban 

nhân dân huyện Tiểu 

Cần

Đại học Luật kinh 

tế

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

17. Vị trí việc làm: Theo dõi công tác dân tộc Phòng Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Công tác xã hội.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Phạm Thị Trúc 

Nguyên
334315860 19/10/1988 Nữ Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý thi đua- 

khen thưởng  

Cơ quan Tổ chức -Nội 

vụ, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải

Đại học Quản trị 

kinh doanh

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Sơn Ngọc Hà 334806196 19/5/1995 Nữ Khmer

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

 Quản lý thi đua- 

khen thưởng  

Cơ quan Tổ chức -Nội 

vụ, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải

Đại học Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

A1
A Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

18. Vị trí việc làm: Quản lý thi đua khen thưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Nhân học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Ngữ văn; Sư phạm Ngữ văn; Quản trị nhân lực; Chính sách 

công; Quản lý công; Quản lý tổ chức và nhân sự.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Võ Thị Tường Vi 334889976 30/9/1998 Nữ Kinh

Huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng Sở Nội vụ

Đại học Quản trị 

văn phòng

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

19. Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Nội vụ.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Hành chính học; Quản lý công; Chính sách công; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Ngữ văn; Sư phạm Ngữ văn; Luật; Luật Hiến 

pháp và Luật Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản lý hành chính công.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Thạch Thị Trinh 334651034 22/01/1991 Nữ Khmer

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng Sở Công 

Thương

Đại học Kinh 

doanh thương mại

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Thái Huyền Trân 363675181 18/12/1991 Nữ Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng Sở Công 

Thương

Đại học Kinh tế 

Nông nghiệp

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

NC

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

20. Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Công Thương. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
334309663 1987 Nữ Kinh

Huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng cấp ủy và 

HĐND - UBND, Ủy 

ban nhân dân Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè 

Đại học Quản trị 

kinh doanh

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Phạm Công Định 366137844 07/11/1996 Nam Kinh
Huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng cấp ủy và 

HĐND - UBND, Ủy 

ban nhân dân Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè 

Đại học Khoa học 

cây trồng

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3
Nguyễn Thị Diễm 

Trinh
334212435 15/4/1986 Nữ Kinh

Huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng cấp ủy và 

HĐND - UBND, Ủy 

ban nhân dân Ủy ban 

nhân dân huyện Cầu Kè 

Đại học Trồng trọt
Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

21. Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp Văn phòng cấp ủy và HĐND - UBND, Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Nguyễn Thị Thơ 334946691 25/02/1998 Nữ Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý an toàn 

thực phẩm trong 

kinh doanh

Văn phòng Sở Công 

Thương

Đại học Công nghệ 

kỹ thuật hóa học

Tiếng Anh 

A2

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

22. Vị trí việc làm: Quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Thạch Thị Ngọc 

Ánh
334880592 05/6/1996 Nữ Khmer

Huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

Theo dõi bình 

đẳng giới và 

giảm nghèo bền 

vững 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 

Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải

Đại học Luật

UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

23. Vị trí việc làm: Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Công tác xã hội; Lao động tiền lương.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Trần Thị Cẩm 

Nhung
334915370 15/3/1996 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Hành chính một 

cửa 

Văn phòng Huyện ủy và 

HĐND - UBND, Ủy 

ban nhân dân huyện 

Càng Long

Đại học Luật kinh 

tế

Tiếng Anh

A2

UD 

CNTT

 CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

24. Vị trí việc làm: Hành chính một cửa Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Quản lý đất đai.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Nguyễn Thanh 

Tâm
334471730 16/11/1990 Nam Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Pháp chế 

Thanh tra Sở

 Lao động - Thương 

binh và Xã hội

Đại học Luật
Tiếng Anh 

A
A Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

25. Vị trí việc làm: Pháp chế Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Kiên Trung 

Nguyên
334697413 15/02/1993 Nam Khmer

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý giao 

thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Tiếng Anh 

B2

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Hà Huỳnh Hữu Lộc 334780621 19/5/1993 Nam Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Quản lý giao 

thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải

Đại học Kỹ thuật 

xây dựng

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

NC

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

26. Vị trí việc làm: Quản lý Giao thông vận tải Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải. 

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế luật; Cầu đường; Xây dựng.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

II. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:

1 Phạm Hoàng Đông 334232514 04/8/1984 Nam Kinh

Thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách Tổng 

hợp lĩnh vực văn 

hóa - xã hội

Phòng Tổng hợp - Văn 

phòng Tỉnh ủy

Đại học Công tác 

xã hội

Tiếng Anh 

B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

1. Vị trí việc làm: Phụ trách Tổng hợp lĩnh vực Văn hóa - xã hội Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Ngữ văn; Xã hội học; Báo chí, Triết học.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Nguyễn Thị Dung 334332226 18/8/1988 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo chí, 

văn hóa, văn 

nghệ 

Phòng Tuyên truyền 

Báo chí, Văn hóa, Văn 

nghệ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Đại học Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B1
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2 Võ Ngọc Trinh 334292879 02/02/1987 Nữ Kinh

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo chí, 

văn hóa, văn 

nghệ 

Phòng Tuyên truyền 

Báo chí, Văn hóa, Văn 

nghệ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Đại học Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B
A

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3 Huỳnh Hoàng Ba 364147787 26/6/1987 Nam Kinh

Huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo chí, 

văn hóa, văn 

nghệ 

Phòng Tuyên truyền 

Báo chí, Văn hóa, Văn 

nghệ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Đại học Luật
Tiếng Anh 

B1
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4 Huỳnh Thảo Tiên 334963951 02/02/1998 Nữ Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo chí, 

văn hóa, văn 

nghệ 

Phòng Tuyên truyền 

Báo chí, Văn hóa, Văn 

nghệ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Đại học Sư phạm 

Ngữ văn

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

CB

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

2. Vị trí việc làm: Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ Phòng Tuyên truyền Báo chí, Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Chính trị học; Báo chí; Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Ngữ văn.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Nguyễn Thị 

Phương Thúy
331529533 21/7/1988 Nữ Kinh

Huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh 

Long

Phụ tráchKế 

toán 

Liên đoàn Lao động, 

Thị ủy Duyên Hải

Đại học Kế toán 

tổng hợp

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

3. Vị trí việc làm: Phụ trách Kế toán Liên đoàn Lao động, Thị ủy Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính - Kế toán; Kế toán; Kế toán - Kiểm toán.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Thạch Minh Tài 334554373 14/4/1991 Nam Khmer

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách lĩnh 

vực tuyên 

truyền, báo chí, 

văn hóa, văn 

nghệ  

Ban Tuyên giáo, Huyện 

ủy Cầu Kè

Đại học Văn hóa 

các dân tộc thiểu 

số Việt Nam

Tiếng Anh 

B

UD 

CNTT 

NC

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

4. Vị trí việc làm: Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ Ban Tuyên giáo, Huyện ủy Cầu Kè.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Chính trị học; Báo chí; Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Ngữ văn.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Phạm Thị Hồng 

Đào
334790809 15/8/1995 Nữ Kinh

Huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

Công tác Đoàn 

Thanh niên

 Huyện đoàn, Huyện ủy 

Trà Cú
Đại học Luật

Tiếng Anh 

A
Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, tin học.

5. Vị trí việc làm: Công tác Đoàn Thanh niên Huyện đoàn, Huyện ủy Trà Cú.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Công tác thanh thiếu niên; Công tác xã hội; Xã hội học; Luật.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1
Dương Thị Mỹ 

Trinh
334935639 25/7/1998 Nữ Kinh

Thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách công 

tác Văn thư - 

Lưu trữ 

Huyện đoàn, Huyện ủy 

Duyên Hải

Đại học Quản trị 

văn phòng

Tiếng Anh 

A

UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

2 Huỳnh An Khương 334780111 01/01/1993 Nam Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách công 

tác Văn thư - 

Lưu trữ 

Huyện đoàn, Huyện ủy 

Duyên Hải
Đại học Luật

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT 

NC

Không đảm bảo về điều kiện về tuổi (tại thời 

điểm đăng ký dự tuyển quá 27 tuổi)

6. Vị trí việc làm: Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ, Huyện đoàn Huyện ủy Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Quản trị văn phòng.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Phan Thị Sảnh 334790951 01/01/1995 Nữ Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách Nông 

thôn mới, Kinh 

tế - Văn hóa xã 

hội 

Văn phòng Huyện ủy và 

Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân, Huyện ủy 

Duyên Hải

Đại học Luật
Tiếng Anh 

A

UD 

CNTT 

CB

Không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

7. Vị trí việc làm: Phụ trách Nông thôn mới, Kinh tế - Văn hóa xã hội Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Huyện ủy Duyên Hải.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Ngữ văn.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Trầm Minh Trang 334452024 1989 Nữ Kinh

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ tráchcông 

tác Tuyên 

truyền, văn hóa, 

văn nghệ 

 Ban Tuyên giáo, Huyện 

ủy Duyên Hải

Đại học Văn hóa 

các dân tộc thiểu 

số Việt Nam

Tiếng Anh 

B
B

Ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại 

học không đúng với yêu cầu ngành, chuyên 

ngành cần tuyển dụng của vị trí việc làm.

8. Vị trí việc làm: Phụ trách công tác Tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ  Ban Tuyên giáo, Huyện ủy Duyên Hải

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Báo chí; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Sơn Thị Oanh Thi 334711587 17/12/1991 Nữ Khmer

Huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách văn 

thư - lưu trữ

Cơ quan Tổ chức - Nội 

vụ, Huyện ủy Duyên 

Hải

Đại học Quản trị 

văn phòng

Tiếng Anh 

B1

UD 

CNTT

NC

Không đáp ứng điều kiện khác của vị trí việc 

làm.

9. Vị trí việc làm: Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Huyện ủy Duyên Hải

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành:  Luật; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản trị văn phòng; Công nghệ thông tin.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDCC ngày       tháng 02 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Stt Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

(huyện, tỉnh)

Thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020

DANH SÁCH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân

Cơ quan, đơn vị sử 

dụng

Trình độ đăng ký dự tuyển

Giới
Dân 

tộc

Vị trí việc làm 

cần tuyển
Ghi chú

Phục lục III

1 Trần Văn Nhiều 334794676 15/8/1993 Nam Kinh

Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

Phụ trách công 

tác Văn thư - 

Lưu trữ 

 Huyện đoàn, Huyện ủy 

Càng Long 

Đại học Quản trị 

văn phòng

Tiếng Anh 

B
B

Không đảm bảo về điều kiện về tuổi (tại thời 

điểm đăng ký dự tuyển quá 27 tuổi).

10. Vị trí việc làm: Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ tại Huyện đoàn Càng Long , Huyện ủy Càng Long.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính học; Quản trị văn phòng; Lưu trữ học.

- Yêu cầu tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
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