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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Sóc Trăng, ngày        tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển 

dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

 Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch     

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 3013/UBND-TH ngày 03/12/2021 của Chủ tịch     

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh danh sách thí sinh đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-SNV ngày 06/12/2021 của Giám đốc      

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh danh sách kèm theo Quyết định số 

3370/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi kỳ 

tuyển dụng công chức năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo điều chỉnh danh 

sách kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-UBND như sau: 

- Thí sinh Trần Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 15/5/1991, dự tuyển vào vị trí 

việc làm Thanh tra thuộc Thanh tra Sở Tư pháp: từ đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

thành chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021. 

Lý do: không nộp phí dự tuyển công chức. 

- Thí sinh Trần Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 14/8/1997, dự tuyển vào vị trí 

việc làm Văn thư thuộc Văn phòng, Ban Dân tộc: từ chưa đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện thành đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021. 

Lý do: đã nộp phí dự tuyển công chức đúng thời hạn quy định. 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng;                        

đăng tải trên 02 Trang thông tin điện tử (cải cách hành chính của                    

tỉnh Sóc Trăng và Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng), địa chỉ: 

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

  Nơi nhận:                                                                                   
- Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TT.HĐ.  
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GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Phước Vĩnh 
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