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THÔNG BÁO 
Về Nhóm Vị trí việc làm và nội dung ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành 

(môn thi viết vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2021 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; 

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 

(sau đây gọi chung là Hội đồng). 

Để thuận lợi trong tổ chức thi tuyển, tạo điều kiện để thí sinh ôn tập và thi 

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

thi tuyển công chức) và các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2021, 

cụ thể như sau: 

1. Về Nhóm Vị trí việc làm: 

a) Trên cơ sở vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng, Hội đồng thông báo danh 

mục Nhóm Vị trí việc làm để thống nhất thực hiện đối với thi môn Nghiệp vụ 

chuyên ngành (vòng 2), như sau: 

- Danh mục Nhóm Vị trí việc làm (khối cơ quan Nhà nước): đính kèm Phụ 

lục IA.  

- Danh mục Nhóm Vị trí việc làm (khối cơ quan Đảng, đoàn thể): đính kèm 

Phụ lục IB. 

b) Thí sinh đủ điều kiện dự thi căn cứ vị trí vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý đã đăng ký dự tuyển để xác định nhóm vị trí việc làm. 

2. Nội dung ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (môn thi vòng 2) theo 

Nhóm Vị trí việc làm: 

a) Hội đồng thông báo danh mục nội dung ôn tập (danh mục tài liệu) môn 

Nghiệp vụ chuyên ngành (môn thi vòng 2) theo Nhóm Vị trí việc làm, như sau: 

- Đối với Nhóm Vị trí việc làm khối cơ quan Nhà nước: từ Phụ lục II.1 đến 

Phụ lục II.37. 

- Đối với Nhóm Vị trí việc làm khối cơ quan Đảng, đoàn thể: từ Phụ lục III.1 

đến Phụ lục III.12. 
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 b) Về tài liệu (văn bản): 

  - Đối với tài liệu là các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, Nghị 

quyết, Thông tư, Quyết định...) đã được đăng tải công khai trên các trang thông tin 

điện tử của Chính phủ và của các cơ quan Trung ương, đề nghị các thí sinh tìm, tải 

về (download) và nghiên cứu. 

 - Đối với tài liệu của cơ quan Đảng, đoàn thể; các Nghị quyết của Tỉnh ủy 

Trà Vinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 

 3. Về hướng dẫn ôn tập:  

- Đề nghị thí sinh chủ động tự ôn tập (kể cả ôn tập phần Kiến thức chung và 

phần Ngoại ngữ của thi vòng 1 đã được thông báo về tài liệu theo Thông báo số 

769/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 10 năm 2021). 

- Do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên Hội đồng sẽ không tập 

trung tổ chức hướng dẫn thí sinh ôn tập. Theo quy định thì việc tổ chức ôn tập là 

không bắt buộc, tuy nhiên, Hội đồng sẽ xem xét việc tổ chức hướng dẫn trực tuyến 

cho thí sinh và sẽ có thông báo cụ thể sau. 

 Hội đồng trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- 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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