
SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-HĐXTVC 

 

Trà Vinh, ngày       tháng       năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức 

năm 2021 của Sở Công Thương  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 

của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SCT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức 

năm 2021 của Sở Công Thương. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo tổ chức xét tuyển 

và triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển:  

Có 02 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức (đính kèm danh 

sách).  

2. Nội dung, hình thức xét tuyển và xác định người trúng tuyển trong 

kỳ xét tuyển viên chức: 

Việc xét tuyển viên chức, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển 

được thực hiện theo mục IV Thông báo số 33/TB-SCT ngày 12/4/2021 của Sở 

Công Thương Trà Vinh về việc xét tuyển viên chức năm 2021. 

3. Thành phần, thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức xét tuyển: 

a) Thành phần tham dự: 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức (Theo Quyết định số 

63/QĐ-SCT ngày 13/5/2021 của Sở Công Thương). 

- Các thành viên Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương 

(Theo Quyết định số 61/QĐ-SCT ngày 13/5/2021 của Sở Công Thương). 



- Các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức Sở Công 

Thương (Theo Quyết định số 01/QĐ-HĐXTVC ngày 13/05/2021 của Hội đồng 

xét tuyển viên chức). 

- Tất cả các thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2. 

b) Tổ chức Khai mạc và xét tuyển 

- Hội đồng xét tuyển viên chức tổ chức Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức 

lúc 7 giờ 30 phút ngày 08/6/2021 (thứ Ba). 

- Sau khi kết thúc Lễ khai mạc, Hội đồng xét tuyển sẽ tổ chức xét tuyển 

viên chức.  

c) Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - Số 02, Lý Tự 

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

(Đính kèm Chương trình xét tuyển viên chức) 

4. Yêu cầu chung: 

a) Tất cả thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phải tham dự Lễ khai mạc kỳ 

xét tuyển. Khi dự Lễ khai mạc phải mặc trang phục trang trọng, lịch sự. 

b) Khi tham dự xét tuyển, thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp 

khác để đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

c) Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công chức, viên chức, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan và thí sinh khi tham gia kỳ xét tuyển viên chức phải 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện nghiêm túc 

khuyến cáo 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập 

trung - Khai báo y tế”).  

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, 

cá nhân có liên quan và các thí sinh biết để tham dự đầy đủ. Mọi chi tiết liên hệ: 

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - Số điện thoại: 02943.852.594 để 

được hướng dẫn. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- Niêm yết tại Sở Công Thương; 

- BBT trang web Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 



CHƯƠNG TRÌNH 

Khai mạc và tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Công Thương  

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐXTVC ngày      /5/2021  

của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương) 

 
  

STT THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

I TỔ CHỨC KHAI MẠC 

1 07g30 – 07g45 
Chào cờ, tuyên bố lý do, 

giới thiệu đại biểu 
MC 

2 07g45 - 08g15 

Công bố Quyết định thành 

lập Hội đồng xét tuyển; Ban 

Giám sát; Ban Kiểm tra sát 

hạch 

MC 

3 08g15-08g30 Phát biểu khai mạc 

Ông Phạm Văn Tám - 

Giám đốc Sở Công Thương 

- Chủ tịch Hội đồng 

4 08g30 – 09g00 

Phổ biến Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức, nội quy kỳ 

xét tuyển 

Ông Nguyễn Ngọc Trung - 

Chánh Văn phòng Sở  

- Thư ký Hội đồng 

II TỔ CHỨC XÉT TUYỂN  

1 
Vị trí xét tuyển: Thực hiện các hoạt động Tư vấn phát triển công nghiệp, 

chỉ tiêu: 01 

 09g00-09g45 
Phạm Duy Hiếu – SBD: 

TVPTCN.01 
 

2 Vị trí xét tuyển: Thực hiện các hoạt động khuyến công 

 09g45-10g30 
Phạm Thị Mỹ Huyền - 

SBD: KC.01 
 

III KẾT THÚC KỲ XÉT TUYỂN 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Công Thương  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTVC ngày       /5/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương) 

 

STT Họ và tên 

Số CMND 

hoặc thẻ 

căn cước 

công dân 

Ngày, tháng, năm sinh  

Dân 

tộc 

Địa chỉ hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ đăng ký dự tuyển 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 
Tin học Ngoại ngữ 

 
Phòng Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Trà Vinh (chỉ tiêu: 02) 

I Vị trí việc làm thực hiện các hoạt động Tư vấn phát triển công nghiệp: 01 chỉ tiêu  

1 Phạm Duy Hiếu 334794252 09/02/1994   Kinh 

Ấp Cây Cách, xã 

Bình Phú, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

Đại học 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

điện, điện 

tử 

Chứng chỉ 

tin học 

trình độ B 

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Không  

II Vị trí việc làm thực hiện các hoạt động Khuyến công: 01 chỉ tiêu 

1 Phạm Thị Mỹ Huyền 334910193   20/07/1997 Kinh 

Ấp Bờ Kinh II, xã 

Mỹ Hòa, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Đại học 

Công nghệ 

thực phẩm 

Chứng chỉ 

ƯDCNTT 

cơ bản 

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

bậc 2 (cấp 

độ A2) 

Không   

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T08:54:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Văn Tám<pvtam@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:58:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:58:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:59:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:59:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:59:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:59:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T09:59:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T10:00:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T10:00:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T10:00:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<sct@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




