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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi tuyển, lịch thi và triệu tập thí sinh 

dự thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2020 

 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyển dụng công chức năm 2020; Quyết định số 

3936/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020; Quyết định 

số 03/QĐ-HĐTDCC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng 

công chức năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng tuyển dụng 

công chức năm 2020; Quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, 

sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các quy định của pháp luật về tuyển dụng 

công chức.  

 Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi 

tuyển công chức) thông báo tổ chức kỳ thi và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công 

chức năm 2020, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung, hình thức thi tuyển: 

 Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, nội dung, hình thức thi 

theo khoản 1 Mục IV Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thi tuyển công chức năm 2020. 

 2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: 

 a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được niêm yết công khai tại trụ sở 

làm việc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ tại địa chỉ http://travinh.gov.vn/wps/portal/noivu. 

 b) Thí sinh đủ điều kiện dự thi có trách nhiệm tự rà soát thông tin trên danh 

sách, trường hợp phát hiện có sai sót cần phải điều chỉnh (như: họ và tên; ngày, 

tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; thuộc hoặc không thuộc diện ưu tiên; được miễn 

thi hoặc không thuộc trường hợp được miễn thi tiếng Anh...), đề nghị liên hệ bộ 

phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng (Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ) 

để được hướng dẫn, thực hiện.  
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 Thời gian tiếp nhận điều chỉnh thông tin từ ngày 02 tháng 02 năm 2021 đến 

hết ngày 18 tháng 02 năm 2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc). 

 3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công 

chức:  

 Thực hiện theo khoản 2 Mục IV Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 

11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thi tuyển công chức năm 2020. 

  4. Thời gian tổ chức: 

 4.1. Thu phí dự thi: 

 - Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức phải nộp phí dự thi trực tiếp tại 

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh (số 52A, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Sở Nội vụ tỉnh 

Trà Vinh: 3713.0.1014004.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh (trường hợp 

thí sinh nộp phí dự tuyển theo phương thức chuyển khoản; đề nghị thí sinh ghi rõ 

thông tin gồm: họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, vị trí 

việc làm đăng ký tuyển dụng để bộ phận thu phí dự thi tuyển xác định người nộp 

phí). 

 - Thời gian nộp phí dự thi: từ ngày 02 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 18 

tháng 02 năm 2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc). 

 - Mức thu phí: 400.000 đồng/thí sinh. 

 Trừ việc phải nộp phí dự thi nêu trên theo quy định, thí sinh không phải đóng 

bất cứ khoản chi phí nào khác. Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC1 

thì người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định; 

do đó, căn cứ vào danh sách thí sinh nộp phí dự thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng 

công chức lập danh sách chính thức thí sinh dự thi và không giải quyết các khiếu 

nại về sau. 

 4.2. Hướng dẫn thí sinh ôn tập: 

 Hội đồng tuyển dụng công chức có tổ chức ôn tập (hướng dẫn phương pháp 

hệ thống kiến thức), cách thức làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, làm bài thi 

viết kỳ thi tuyển công chức năm 2020 đối với các thí sinh được dự thi, như sau: 

 - Thời gian: ngày 08 tháng 02 năm 2021 (Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ).  

                                           
1 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì người đủ điều 

kiện nộp hồ sơ thi tuyển. 
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 - Địa điểm: Hội trường D5, Khu I Trường Đại học Trà Vinh, đường Nguyễn 

Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh. 

 Việc ôn tập không bắt buộc, thí sinh đủ điều kiện dự thi tham gia ôn tập 

không phải đóng bất cứ khoản chi phí nào.  

 4.3. Khai mạc kỳ thi: 

 - Hội đồng tuyển dụng công chức tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi lúc 14 giờ, 

ngày 26 tháng 02 năm 2021. 

 - Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi: Hội trường D5, Khu I Trường Đại học 

Trà Vinh, đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh. 

 - Thí sinh đủ điều kiện dự thi phải tham dự Lễ khai mạc kỳ thi; khi dự Lễ 

phải mặc trang phục trang trọng, lịch sự. Sau khi kết thúc Lễ khai mạc kỳ thi, Ban 

coi thi sẽ sinh hoạt quy chế thi; bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng tổ chức phát 

Thẻ dự thi cho thí sinh. 

 4.4. Thời gian tổ chức các Vòng thi (lịch thi): 

 a) Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

 - Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2021: thi trắc nghiệm phần Kiến thức chung, 

thời gian làm bài 60 phút và được chia làm 02 đợt thi (ca thi), như sau: 

 + Ca thi 1: đối với thí sinh đăng ký dự thi vào công chức cơ quan Nhà nước 

cấp huyện, cấp tỉnh. Thời gian bắt đầu thi từ 07 giờ 30 phút. Thí sinh có mặt tại khu 

vực thi trước giờ bắt đầu thi ít nhất 30 phút. 

 + Ca thi 2: đối với thí sinh đăng ký dự thi vào công chức cơ quan Đảng, đoàn 

thể cấp huyện, cấp tỉnh. Dự kiến thời gian bắt đầu thi từ 09 giờ. Thí sinh có mặt tại 

khu vực thi trước giờ bắt đầu thi ít nhất 30 phút. 

 - Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2021: thi trắc nghiệm phần Ngoại ngữ (tiếng 

Anh), thời gian làm bài 30 phút và được chia làm 02 đợt thi (ca thi), như sau: 

 + Ca thi 1: đối với thí sinh đăng ký dự thi vào công chức cơ quan Nhà nước 

cấp huyện, cấp tỉnh. Thời gian bắt đầu thi từ 13 giờ 30 phút. Thí sinh có mặt tại khu 

vực thi trước giờ bắt đầu thi ít nhất 30 phút. 

 + Ca thi 2: đối với thí sinh đăng ký dự thi vào công chức cơ quan Đảng, đoàn 

thể cấp huyện, cấp tỉnh. Dự kiến thời gian bắt đầu thi từ 14 giờ 30 phút. Thí sinh có 

mặt tại khu vực thi trước giờ bắt đầu thi ít nhất 30 phút. 

 - Địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính: Khu I Trường Đại học 

Trà Vinh, đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh. 
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 Danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, sơ đồ phòng thi, 

được niêm yết tại Khu I Trường Đại học Trà Vinh, đường Nguyễn Thiện Thành, 

Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh (sau khi kết thúc Lễ khai mạc kỳ thi). 

 b) Vòng 2: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành. 

 Chỉ có những thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi 

(trừ phần được miễn thi) ở Vòng 1 thì mới được thi tiếp Vòng 2. Hội đồng tuyển 

dụng công chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà 

Vinh (http://travinh.gov.vn/wps/portal/noivu) và tại Trường Thực hành Sư phạm 

trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh danh sách thí sinh được triệu tập dự thi Vòng 

2. 

 - Ngày thi Vòng 2: ngày 07 tháng 3 năm 2021. 

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

gian bắt đầu thi từ 07 giờ 30 phút. 

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

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

 5. Công chức, viên chức, thí sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tham 

gia kỳ tuyển dụng công chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

Hội đồng tuyển dụng công chức 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. Mọi chi tiết liên hệ: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh (Thường trực Hội đồng thi tuyển 

công chức), số 52A, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện 

thoại: 02943.890.999; những thắc mắc liên quan đến nộp phí dự thi tuyển công chức 

đề nghị liên hệ số điện thoại 02943.852.777, để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức; 

- Phòng ANCTNB Công an tỉnh; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Các cơ quan tuyển dụng công chức; 

- Trường Đại học Trà Vinh (để phối hợp); 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

  tại TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp); 

- Các ban, bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐTDCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Bùi Thành Thương 
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