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Trà Vinh, ngày        tháng 12 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Về việc ngành, chuyên ngành đào tạo 

đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020 

 

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; trên cơ sở đề nghị tại 

các Công văn: số 2782/VP-HCQT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, số 1761/SXD-CCGĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng, số 

541/TTr-VP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra tỉnh, số 3395/STC-VP ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính, số 79-CV/BTCTU ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; căn cứ Công văn số 5184/UBND-NC ngày 21 tháng 12 năm 

2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, cập nhật ngành, chuyên ngành 

đào tạo trong thi tuyển công chức năm 2020. 

Để tạo điều kiện cho người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện được đăng ký dự 

tuyển, Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) thông 

báo như sau: 

1. Cập nhật về ngành, chuyên ngành đào tạo trong thi tuyển công chức năm 

2020 đối với các vị trí việc làm tại một số cơ quan, như sau: 

a) Đối với vị trí việc làm Tổng hợp xây dựng cơ bản Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (vị trí phụ trách lĩnh vực: giao thông vận 

tải, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà ở, 

cảng biển, bến thủy nội địa; phát triển đô thị, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng): 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Giao thông; Quản lý đô thị (bao gồm Quản lý đô thị và công trình); Kiến trúc 

quy hoạch. 

b) Đối với vị trí việc làm Tổng hợp kinh tế ngành Phòng Nông nghiệp - Tài 

nguyên môi trường thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Quản lý đất đai; Tài nguyên và môi trường (bao gồm Quản lý tài nguyên và môi 

trường). 

c) Đối với vị trí việc làm Quản lý chất lượng công trình Chi cục Giám định Xây 

dựng trực thuộc Sở Xây dựng: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Xây dựng (bao gồm: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình; ngành 

Kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp). 

d) Đối với vị trí việc làm Quản lý ngân sách Phòng Quản lý ngân sách Sở Tài 

chính: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Kế toán; Tài chính - Kế toán; Kế toán - Kiểm toán (bao gồm Kiểm toán). 
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đ) Đối với vị trí việc làm Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp Phòng Tài 

chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Kế toán; Tài chính - Kế toán; Kế toán - Kiểm toán (bao gồm Kiểm toán). 

e) Đối với vị trí việc làm Thanh tra kinh tế xã hội Phòng Thanh tra Nội chính, 

Văn xã và xây dựng cơ bản Thanh tra tỉnh: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Xây dựng (bao gồm Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ; Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; ngành Kỹ thuật công 

trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp); Thanh tra. 

g) Đối với vị trí việc làm Phụ trách công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Ban 

Phong trào thuộc Tỉnh đoàn: 

Yêu cầu chuyên môn phải tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên 

ngành: Luật; Hành chính học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tôn giáo - 

dân tộc; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Công tác xã hội; Công tác thanh thiếu niên; 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn (bao gồm ngành Nông nghiệp chuyên ngành Phát 

triển nông thôn). 

2. Các điều kiện còn lại để đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm nêu tại khoản 

1 văn bản này thực hiện theo Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 

của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 2020. 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức theo Thông báo số 

130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức 

năm 2020. 

3. Đối với các vị trí việc không thuộc trường hợp nêu tại khoản 1 văn bản này 

tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 130/TB-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 2020. 

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./. 

 

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; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh 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. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Bình 
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