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THÔNG BÁO 

Về việc kết quả thi tuyển công chức 

của tỉnh Trà Vinh năm 2022 
 

Căn cứ 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; 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 12/QĐ-HĐTDCC ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng 

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

công chức của tỉnh Trà Vinh. 

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức 

của tỉnh Trà Vinh năm 2022, Hội đồng thông báo như sau: 

 1. Danh sách kết quả thi tuyển công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2022 được phê 

duyệt theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 

2. Đối với những người có kết quả trúng tuyển công chức, Hội đồng gửi thông 

báo trúng tuyển và hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đến địa chỉ mà người 

trúng tuyển đã đăng ký (thời hạn hoàn thiện hồ sơ theo quy định là 30 ngày). 

Hội đồng trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (b/c); 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng ANCTNB Công an tỉnh; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
  
 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Bùi Thành Thương 
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