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THÔNG BÁO 

V/v kết quả 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; 

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch    

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo như sau: 

1. Về kết quả kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 

a) Tổng số thí sinh trúng tuyển: 51 thí sinh.  

b) Tổng số thí sinh không trúng tuyển và vắng thi: 68 thí sinh. 

(Đính kèm Quyết định số 1399/QĐ-UBND). 

 2. Về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức và nhận Quyết định 

tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển 

 a) Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức: 

 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Hồ sơ bao gồm: 

 + Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

 + Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

 + Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động của người trúng tuyển 

(đối với trường hợp người trúng tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc 

theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây 

đã đảm nhiệm so với vị trí việc làm trúng tuyển). 

 - Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 
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 - Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 

một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

 b) Thời gian, địa điểm nhận Quyết định tuyển dụng công chức:  

 - Thời gian: 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ   

tuyển dụng. 

 - Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. 

 - Lưu ý:  

 + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định tuyển dụng, 

người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc (trừ trường 

hợp Quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn). 

 + Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc 

trong thời hạn quy định này thì sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

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:                                                                                   
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch HĐTDCC năm 2021; 

- Các sở, ban ngành; 

- UBND cấp huyện; 

- BBTCTTĐT-SNV; 

- Lưu: VT, TTHĐ.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Phước Vĩnh 
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