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THÔNG BÁO 

Về việc địa chỉ các cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức 

và danh sách xã thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyển dụng công chức năm 2020, Sở Nội vụ đã ban 

hành Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc thi tuyển công 

chức năm 2020. Để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu trong 

thực hiện các nội dung có liên quan đến đăng ký dự thi tuyển công chức, Sở Nội vụ 

thông báo như sau: 

- Danh sách địa chỉ các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức (được ban 

hành kèm theo Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội 

vụ). 

- Danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 

(Danh sách này thay thế Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực 

II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh 

Trà Vinh ban hành kèm theo Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 

2020 của Sở Nội vụ). 

Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu các danh sách nêu trên và các quy định 

có liên quan để xác định việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ khi đăng ký dự tuyển, việc 

thi phần ngoại ngữ (tiếng Anh) ở vòng 1 theo quy định. 

Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và người đăng ký dự tuyển biết, để thực hiện (đính kèm các 

danh sách)./. 
 

Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- TT. Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh Trà Vinh; 

- Trường Đại học Trà Vinh; 

- Phòng ANCTNB Công an tỉnh Trà Vinh; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, 

  thành phố; 

- Báo Trà Vinh, Đài PTTH Trà Vinh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Bùi Thành Thương 
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