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THÔNG BÁO 

Về việc thu phí dự tuyển công chức thuộc  

kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về tuyển dụng công chức năm 2021. 

 Sở Nội vụ thông báo về việc thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển 

dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Mức thu phí tuyển dụng công chức 

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. 

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC1 thì mức thu 

phí tuyển dụng công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh     

Sóc Trăng là: 300.000 đồng/thí sinh (ba trăm ngàn đồng). 

 2. Hình thức thu phí tuyển dụng công chức 

 Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,    

Sở Nội vụ đề nghị thí sinh nộp phí tuyển dụng công chức theo hình thức chuyển 

khoản vào tài khoản ngân hàng của Sở Nội vụ. Cụ thể như sau: 

- Tên tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. 

- Số tài khoản: 74210000492304. 

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – 

chi nhánh Sóc Trăng. 

- Nội dung nộp tiền: Nộp phí tuyển dụng công chức – Họ và tên thí sinh – 

Tên đơn vị dự tuyển. 

Lưu ý: Sở Nội vụ chỉ thực hiện việc thu phí theo hình thức chuyển khoản 

nêu trên, không thu phí theo hình thức nộp trực tiếp tại trụ sở. 

 3. Thời gian thu phí tuyển dụng công chức 

 Thời gian thu phí tuyển dụng công chức được tính kể từ ngày ban hành 

thông báo đến hết ngày 17/9/2021. Những thí sinh không nộp phí tuyển dụng 

 
1 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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công chức đúng thời hạn này sẽ không đủ điều kiện để tham dự kỳ tuyển dụng 

công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng. 

 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: 
- 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 

 

 

 

 

 

Trần Phước Vĩnh 
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