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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và địa điểm 

nhận hồ sơ thuộc Kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND, ngày 28 tháng  6  năm 2021 của  

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  Lưu trữ trực thuộc 

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 39 /KH-SNV, ngày  17  tháng 6 năm 2021 của Sở Nội 

vụ về  tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư 

Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND, ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng; 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên 

chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở 

Nội vụ năm 2021 và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, góp phần 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh thời 

gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

thuộc kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn 

thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thuộc kỳ 

tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu 

trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021, với nội dung sau đây: 

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại khoản 1 Mục IV 

tại thông báo số 21/TB-SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ là: đến hết ngày 

29/7/2021. 

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức điều chỉnh lại: Đến 

hết ngày 13/8/2021. 

2. Điều chỉnh địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại khoản 2 mục IV của Thông báo số 21/TB-

SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ là: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, số 04 đường 

Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.Số điện thoại: 

02993.820062 
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- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh lại: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

số điện thoại: 02993.879789 

Thông báo này được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ  

tỉnh Sóc Trăng địa chỉ: https://sonoivu.soctrang.gov.vn và niêm yết công khai tại 

trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng./.   

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (Phòng CCVC và TCBC); 

- Báo Sóc Trăng (để đăng tin); 

- Đài PT và TH Sóc Trăng (để đăng tin); 

- BBT Cổng thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Phước Vĩnh 
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