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THÔNG BÁO 

Về việc kéo dài thời gian thu phí dự tuyển công chức thuộc  

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. 

 Ngày 01/9/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 38/TB-SNV về 

việc thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh    

Sóc Trăng. Thông báo này nêu rõ một số nội dung sau: Mức thu phí tuyển dụng 

công chức là 300.000 đồng/thí sinh; hình thức thu phí tuyển dụng công chức 

được thực hiện thông qua việc chuyển khoản; cung cấp tài khoản thu phí tuyển 

dụng công chức: Tên tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, số tài khoản: 

74210000492304, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển  

Việt Nam – chi nhánh Sóc Trăng. 

 Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Nội vụ phát hiện trong quá trình thu phí tuyển 

dụng công chức có phát sinh một số nội dung như sau: 

 - Thí sinh nộp phí tuyển dụng công chức nhưng chưa nêu rõ nội dung nộp 

tiền theo quy định như: Họ và tên thí sinh – Tên đơn vị dự tuyển; 

 - Thí sinh nộp phí tuyển dụng công chức với số tiền là 500.000 đồng 

(nhiều hơn so với quy định);  

 - Thí sinh nộp 02 lần phí tuyển dụng công chức, mỗi lần nộp với số tiền là 

300.000 đồng, do đó tổng số tiền đã nộp là 600.000 đồng (nhiều hơn so với    

quy định).  

 Do đó, để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 trong bối 

cảnh nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Sở Nội vụ thông báo về việc kéo dài thời gian thu phí dự tuyển 

công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Kéo dài thời gian thu phí tuyển dụng công chức đến hết ngày 

24/9/2021. Những thí sinh không nộp phí tuyển dụng công chức đúng thời hạn 

này sẽ không đủ điều kiện để tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh 

Sóc Trăng. 

 2. Khi thực hiện việc chuyển khoản để nộp phí tuyển dụng công chức,   

thí sinh cần nêu cụ thể nội dung nộp tiền là: Nộp phí tuyển dụng công chức –  

Họ và tên thí sinh – Tên đơn vị dự tuyển.  



2 
 

 3. Đề nghị các thí sinh nộp phí tuyển dụng công chức nhưng chưa nêu rõ 

nội dung nộp tiền hoặc nộp nhiều hơn số tiền theo quy định nhanh chóng liên hệ 

đến bộ phận kế toán của Sở Nội vụ để bổ sung, hoàn thiện thông tin về việc nộp 

phí tuyển dụng công chức hoặc làm thủ tục nhận lại số tiền đã chuyển khoản 

chênh lệch so với quy định. 

 Lưu ý: Sở Nội vụ chỉ thực hiện việc thu phí theo hình thức chuyển khoản 

nêu trên, không thu phí theo hình thức nộp trực tiếp tại trụ sở. 

 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 tỉnh Sóc Trăng), địa chỉ: 

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

Nơi nhận: 
- Sở, ban, ngành và tương đương; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng (để đăng tin); 

- Lưu: TH, HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Phước Vĩnh 
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