
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CÔNG CHỨC NĂM 2021 

 Số:         /TB.HĐ-SNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh 

Sóc Trăng ngày 22/4/2022 và kết quả chấm thi của Ban chấm thi Vòng 2 thuộc 

kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng.  

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết 

quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Kết quả Vòng 2  

(Chi tiết theo danh sách đính kèm). 

2. Đăng ký phúc khảo Vòng 2  

- Thí sinh có nhu cầu đề nghị chấm phúc khảo môn thi Nghiệp vụ chuyên 

ngành thuộc Vòng 2 thì làm đơn đề nghị gửi về Thường trực Hội đồng (Sở Nội 

vụ tỉnh Sóc Trăng) trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày ban hành Thông báo 

này đến hết ngày 06/5/2022. 

- Phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi, nộp tại bộ phận Kế toán            

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm mẫu đơn đề nghị phúc khảo). 

3. Lưu ý về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức năm 

2021, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP và khoản 3 Mục III Thông báo số 19/TB-SNV1. Cụ thể       

như sau: 

 a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

 - Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

 - Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại    

Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ 

cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

 
1 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức và Thông báo số 19/TB-SNV ngày 29/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển 

dụng công chức năm 2021. 
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 b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm Vòng 2 cộng với 

điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần 

tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu 

vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết 

định người trúng tuyển. 

 c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

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), địa chỉ: http://www.cchc.soctrang.gov.vn và 

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

  Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trường Chính trị; 

- Sở, ban ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Thí sinh dự tuyển;                                                    

- Lưu: VT, TT.HĐ.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Phước Vĩnh 
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