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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuộc  

kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

 

Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 38/TB-SNV ngày 01/9/2021 và 

Thông báo số 42/TB-SNV ngày 01/10/2021 về việc thu phí dự tuyển công chức 

thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, Sở Nội vụ 

có thông báo nội dung: "Tính đến hết ngày 30/8/2021 (ngày hết hạn tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức), Sở Nội vụ đã nhận được tổng số 512 Phiếu 

đăng ký dự tuyển công chức của thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức    

năm 2021, tỉnh Sóc Trăng".  

Tuy nhiên, qua rà soát Sở Nội vụ phát hiện bộ phận chuyên môn tham 

mưu công tác tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ đã tổng hợp thiếu 01 Phiếu 

đăng ký dự tuyển công chức của thí sinh Tiền Thị Kim Ngân, nộp theo hình thức 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 

27/7/2021 (dự tuyển vào vị trí việc làm Kế toán viên thuộc Thanh tra Ủy ban 

nhân dân huyện Châu Thành). Bên cạnh đó, thí sinh Tiền Thị Kim Ngân đã thực 

hiện việc nộp phí dự tuyển công chức đúng thời hạn theo quy định.  

Do đó, nay Sở Nội vụ bổ sung thí sinh Tiền Thị Kim Ngân vào danh sách 

thí sinh đã đăng ký tham gia dự tuyển công chức. Đồng thời, điều chỉnh số 

lượng Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức      

năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã được tiếp nhận thành 513 phiếu (tăng 01 Phiếu). 

 Thông báo này được niêm yết tại trụ sở của Sở Nội vụ;                        

đăng tải trên 02 Trang thông tin điện tử (cải cách hành chính của                    

tỉnh Sóc Trăng và Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng), địa chỉ: 

http://www.cchc.soctrang.gov.vn và http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn./.  

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo); 
- Sở, ban, ngành và tương đương; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng (để đăng tin); 

- Lưu: TH, HC. 

 

GIÁM ĐỐC 
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