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Trà Vinh, ngày....... tháng.......năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh nội dung đối tượng ưu tiên  

tại Thông báo số 131/TB-SNV ngày 27/8/2021 của Sở Nội vụ 
 

    

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 1643/QĐ-
UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch 

tuyển dụng công chức năm 2021; 

Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh nội dung về đối tượng ưu tiên và điểm ưu 

tiên tại điểm b, điểm c khoản 1 Mục III của Thông báo số 131/TB-SNV ngày 
27/8/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển công 

chức năm 2021, cụ thể như sau: 

“b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 

của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con 
đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả 

điểm vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân 

dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm 
vòng 2.” 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức và 
người đủ điều kiện dự tuyển biết, để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- CT.UBND tỉnh (b/c); 
- Các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Bùi Thành Thương 
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