
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 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Tài liệu ôn tập, đóng lệ phí, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển  

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 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, 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SLĐTBXH ngày 28/6/2021 của 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 kết quả các cuộc họp, Hội đồng tuyển dụng viên chức trong đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2021 thông báo: 

1. Tài liệu ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn 

- Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập, thí sinh tự ôn tập theo tài liệu 

hướng dẫn của chức danh đăng ký dự tuyển. 

(Đính kèm danh mục tài liệu ôn tập) 

- Thời gian xét tuyển (phỏng vấn): tổ chức vào ngày 17/3/2022 tại Cơ sở Cai 

nghiện ma túy tỉnh. Thí sinh có mặt trước 07 giờ tại địa điểm thi (Số 80 Hồ Nước 

Ngọt, Khóm 2, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).  

2. Đóng lệ phí và nhận phiếu dự tuyển 

- Thời gian từ ngày 02/3/2022 đến ngày 10/3/2022. 

- Thí sinh đóng lệ phí dự tuyển tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, Số 46 Lê 

Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh. 

Đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin cá nhân trong danh sách kèm 

theo (họ và tên, giới tính, năm sinh, dân tộc, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại 

ngữ, trình độ tin học,….), nếu có sai sót đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 10/3/2022 để xem xét, giải quyết. 



 

 

* Lưu ý: Hết thời gian đóng lệ phí theo quy định mà thí sinh không đóng lệ 

phí thì không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2. 

Thi sinh dự tuyển mang theo chứng minh nhân dân (căn cước công dân) 

hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước 

khi vào phòng thi. 

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:             TM. HỘI ĐỒNG  

- Sở Nội vụ;                                                                                               CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo Sở; 

- CSCNMT; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                                

                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

                                                                                               Mã Chí Thanh 
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