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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức 
của tỉnh Trà Vinh năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Trà Vinh; 

Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh Trà Vinh 
(sau đây gọi chung là Hội đồng); Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 

2022 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 của tỉnh Trà Vinh năm 2022; Công văn 

số 4144/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh về việc thi tuyển công chức nghiệp vụ kế toán của Hội đồng thi tuyển công chức 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chung với kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Trà 

Vinh năm 2022. 

 Căn cứ kết quả thi vòng 2 và thực hiện theo các quy định hiện hành, Hội đồng 

thông báo như sau: 

 1. Kết quả thi vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng 
công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2022 (Danh sách kết quả thi vòng 2) được đăng trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: https://snv.travinh.gov.vn) và niêm yết 

công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh (số 16, đường 19 tháng 5, 

Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

 (Lưu ý trong Danh sách kết quả thi vòng 2: cột Ghi chú có nội dung ghi “Dự 

kiến xét trúng tuyển” chưa phải là kết quả trúng tuyển chính thức khi kết quả thi  chưa 

được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt). 

 2. Về cách xác định người trúng tuyển công chức vào làm việc ở các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh: 

 a) Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức của tỉnh Trà 
Vinh năm 2022 sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có thí sinh phúc khảo) và thực hiện 

theo Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ1, khoản 6 Mục II Kế hoạch 

tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số  

1312/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, 
khoản 2 Mục IV Thông báo số 155/TB-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội 

vụ2. Cụ thể người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây: 

 - Phải có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

                                        
1 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức. 
2 Thông báo số 155/TB-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh 

Trà Vinh. 
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 - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có ưu tiên) cao 
hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng 

vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với 

điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết 

quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được người 
trúng tuyển thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: (1) tốt nghiệp đại học hệ chính quy; 

(2) xếp hạng tốt nghiệp đại học (theo thứ tự: Xuất sắc, giỏi); (3) người dự tuyển là nữ; 

(4) người dân tộc thiểu số. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định người trúng tuyển theo thẩm quyền. 

 b) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức này sẽ không được 

bảo lưu kết quả thi cho các kỳ tuyển dụng lần sau. 

 3. Việc xác định người trúng tuyển đối với thí sinh thi tuyển công chức kế toán 

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp tỉnh sẽ do Hội đồng thi tuyển công chức 

VKSND tỉnh Trà Vinh thực hiện theo quy định. 

 4. Về phúc khảo kết quả bài thi vòng 2 (kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ 
chuyên ngành): 

 - Trong thời hạn 15 ngày (tính kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 

24 tháng 11 năm 2022), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi 
vòng 2 (theo mẫu kèm theo Thông báo này) trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi 

theo đường bưu điện đến địa chỉ: Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Trà 

Vinh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh), số 16, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 - Thí sinh có đơn đề nghị chấm phúc khảo phải nộp phí chấm phúc khảo theo 

quy định là 150.000 đồng/bài thi3 tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, số 16, 
đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trong thời hạn nhận 

đơn phúc khảo nêu trên. 

 - Hội đồng không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời 

hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện nếu đơn gửi theo đường bưu chính); không phúc 
khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex. 

 - Kết quả chấm phúc khảo được tổng hợp vào kết quả thi. 

 Hội đồng thông báo đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh biết, để thực 
hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (b/c); 
- HĐ TDCC tỉnh Trà Vinh; 
- HĐ TTCC VKSND tỉnh Trà Vinh; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng;  
- Các thí sinh dự thi vòng 2; 
- Cơ quan có thí sinh dự thi vòng 2; 
- Phòng ANCTNB Công an tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Bùi Thành Thương 

 

                                        
3 Mức thu theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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