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THÔNG BÁO 

Về nội dung ôn tập các phần thi ở vòng 1 
kỳ thi tuyển công chức năm 2021 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công 

chức năm 2021; Quyết định số 17/QĐ-HĐTDCC ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phân công nhiệm vụ Thành viên 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021. 

Để hỗ trợ cho việc ôn tập và dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 

2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo đến các cơ quan, đơn vị (có chỉ 

tiêu thi tuyển công chức) và các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển công 

chức năm 2021 về nội dung ôn tập phần Ngoại ngữ (môn tiếng Anh) và phần Kiến 

thức chung (môn Kiến thức chung), như sau: 

1. Nội dung ôn tập phần Ngoại ngữ (môn tiếng Anh): đính kèm Phụ lục I. 

2. Nội dung ôn tập phần Kiến thức chung (môn Kiến thức chung): đính kèm 

Phụ lục II. 

Mọi thắc mắc có liên quan, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển 

dụng công chức (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh), số 52A, đường Lê Lợi, Phường 1, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại 02943.890.999 để được hướng 

dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Các cơ quan, đơn vị và thí sinh (có liên quan); 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TT.HĐTDCC. 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Bùi Thành Thương 
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