
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:  12 /TB-HĐTDVC 

Sóc Trăng, ngày 11   tháng 3  năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh 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; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, năm 2021 thông báo như sau: 

1. Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 

Triệu tập thí sinh (đính kèm danh sách) tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, năm 2021 với thời gian, địa điểm như sau: 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 17/3/2022 (Thứ Năm). 

- Địa điểm: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Số 80 Hồ Nước Ngọt, 

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

2. Một số quy định đối với thí sinh 

- Nội quy phòng thi: thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông báo số 

11/TB-HĐTDVC ngày 11/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở LĐ-

TB&XH. 

- Thí sinh dự thi có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (thí sinh tự thực hiện hoặc có giấy xác nhận của 

cơ sở y tế có thẩm quyền). 

- Thí sinh tham gia xét tuyển phải chấp hành các quy định của Hội đồng để 

đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch như: khai báo y tế, đeo khẩu trang, 

thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp 

xúc với người khác… 

 



 

 

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:            
- Thành viên Hội đồng TDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Thông báo cho thí sinh ; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH                                                                        

Mã Chí Thanh 
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