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THÔNG BÁO 

Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
dự thi tuyển công chức của tỉnh Trà Vinh 

 

  

 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).  

 Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức năm 2021, Hội đồng thông báo như sau: 

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo vị trí việc làm được 

trích từ Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (có đính kèm Phụ 

lục danh sách theo vị trí việc làm). 

 - Đề nghị thí sinh rà soát các thông tin dự thi, trường hợp phát hiện có sai sót 

và cần phải điều chỉnh thì liên hệ đến với Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ) để 

được hướng dẫn và chỉ thực hiện chậm nhất đến ngày 16 tháng 11 năm 2021 (trong 

giờ hành chính). 

 - Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập các thí sinh có tên trong danh sách nêu 

trên tham dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm phần Kiến thức chung và phần Ngoại ngữ). 

Các thông báo có liên quan đến kỳ thi (thời gian, điểm tổ chức thi...) sẽ được đăng 

tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

 2. Về tổ chức hướng dẫn thí sinh ôn thi, sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm 

trên máy vi tính:  

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

để trực tiếp hướng dẫn thí sinh ôn thi (việc ôn thi là không bắt buộc), tuy nhiên, Hội 

đồng sẽ tổ chức hướng dẫn thí sinh ôn thi thông qua phương thức trực tuyến. Thí 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nếu có nhu cầu được hướng dẫn ôn thi thì tải 

phần mềm TranS và thực hiện việc đăng ký tài khoản theo hướng dẫn (hướng 

dẫn sử dụng TranS có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ); sau khi 
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hoàn tất việc đăng ký, thí sinh truy cập vào đường dẫn sau và thực hiện đăng nhập, 

cung cấp, hoàn thiện các thông tin để nhận Số hiệu TranS ID của Phòng học (ôn 

thi) trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelR4HWnofNKZv-

6ZBnedxnj-QqiAUFXljp5vzu5XV-_LisKw/viewform 

 - Thời gian để thực hiện tạo tài khoản trên ứng dụng TranS và hoàn tất việc 

cung cấp, hoàn thiện các thông tin và nhận Số hiệu TranS ID của phòng học trực 

tuyến chậm nhất đến 15 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Phòng học (ôn thi) trực 

tuyến sẽ mở từ 08 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến khi kết thúc chương 

trình ôn tập (sẽ được giảng viên hướng dẫn ôn tập thông báo cụ thể trong buổi ôn 

tập đầu tiên). Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc liên quan đến 

kỹ thuật, đề nghị thí sinh liên hệ đến số điện thoại 02943.853844 để được hướng 

dẫn. 

 - Hội đồng gửi đính kèm hướng dẫn đăng nhập và sử dụng phần mềm thi trắc 

nghiệm trên máy vi tính đối với thi vòng 1 để thí sinh nghiên cứu và thực hiện khi 

dự thi. 

 3. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đề nghị các thí sinh 

phải chủ động phòng, ngừa để đảm bảo điều kiện sức khỏe tham dự kỳ thi. Hội 

đồng sẽ tổ chức việc khai báo y tế tại khu vực thi (theo phương thức quét mã QR), 

khám sàng lọc (test nhanh) đối với thí sinh dự thi (chi phí khám sàng lọc do Hội 

đồng chi trả), các trường hợp qua sàng lọc có kết quả dương tính với SARS CoV-2 

sẽ không được dự thi để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. 

Hội đồng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 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./. 

 
Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (để báo cáo); 
- 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 cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức; 
- Các ban, bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng; 
- Phân hiệu Trường ĐHNV Hà Nội tại Thành phố 
  Hồ Chí Minh; 
- 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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