
SỞ LĐ-TB&XH TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỞ LĐ-TB&XH NĂM 2021 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

Số:          /TB-HĐTDVC 

Sóc Trăng, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng 

 viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SLĐTBXH ngày 28/6/2021 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021; 

Sau khi thẩm định hồ sơ thí sinh dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 

thống nhất 02/02 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 bằng hình thức 

phỏng vấn. 

(Đính kèm danh sách) 

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, do 

đó, công tác tuyển dụng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chậm 

hơn so với Kế hoạch. Đề nghị thí sinh theo dõi các thông báo về tài liệu ôn tập, 

thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng. 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Sóc Trăng và Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Sóc Trăng. Hội đồng tuyển dụng thông báo đến thí sinh được biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:            
- Sở Nội vụ;                                                                                                

- BGĐ Sở; 

- CSCNMT; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH                                                                        

Mã Chí Thanh 
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