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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

 viên chức (giáo viên) huyện Trà Cú năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành 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;  

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh;  

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về tuyển dụng viên chức (giáo viên) huyện Trà Cú năm 2021; Công văn số 

520/SNV-CCVC ngày 12/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định 

kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 05/7/2021 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức huyện Trà Cú; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 05/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức huyện Trà Cú; 

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân huyện, Hội đồng tuyển dụng viên chức 

huyện Trà Cú thông báo triệu tập 94 (chín mươi bốn) thí sinh (danh sách đính 

kèm Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 05/7/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức huyện Trà Cú) đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tại 37 đơn vị để tổ chức 

thực hành vòng 2, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi:  

- Thời gian thi: Tổ chức trong 03 ngày, vào ngày 21, 22, 23 tháng 01 năm 

2022 (Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội 

đồng tuyển dụng sẽ thông báo về ngày thi, buổi thi phòng thi cụ thể của từng thí 

sinh trong thẻ dự thi). 

- Thí sinh nhận thẻ dự thi tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú vào 

ngày 19/01/2022; Tham dự lễ khai mạc và ra mắt Hội đồng tuyển dụng (trực 

tuyến) vào lúc 14 giờ, ngày 20/01/2022 (Thí sinh chuẩn bị máy tính hoặc điện 



2 

 

 

 

thoại thông minh và địa chỉ Email để Hội đồng tuyển dụng cung cấp đường link 

cho thí sinh truy cập). 

Lưu ý: Trong buổi thi, thí sinh phải có mặt trước 30 phút tại điểm thi để xét 

nghiệm nhanh Covid-19 (thí sinh tự trả phí xét nghiệm). Nếu thí sinh đến dự thi 

sau thời gian bắt đầu thi thì sẽ không được dự thi hoặc thí sinh xét nghiệm nhanh 

có kết quả dương tính với Covid-19 thì sẽ xử lý theo quy định của ngành Y tế và 

cũng không được dự thi. 

2. Địa điểm thi: 

Tại Trường Mẫu giáo Tân Sơn.  

Địa chỉ: Ấp Thốt Nốt, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (phía sau 

Chùa Tháp). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh được biết, Thông 

báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, 

Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao huyện và niêm yết tại Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

và các Trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mọi vướng mắt, thí sinh liên 

hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 02943.874516 để được hướng dẫn 

thêm./. 

 

Nơinhận:                                                    
- Sở Nội vụ;        

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức-Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- TTVH-TT&TT huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Các Trường học thuộc UBND huyện; 

- Lưu HS. 

 

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
TRƯỞNG CƠ QUAN TỔ CHỨC-NỘI VỤ 

Trần Bé Sáu 
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