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Số:        /TB-CTK Sóc Trăng , ngày       tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống 

kê năm 2022; Công văn số 763/TCTK-TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ 

đăng ký dự tuyển công chức năm 2022. 

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thông báo Tuyển dụng công chức năm 2022 

với nội dung sau: 

 1. Số lượng, ngạch công chức tuyển dụng qua thi tuyển (11 người) 

- 01 vị trí Thống kê nông nghiệp, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, 

Phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

- 02 vị trí Thống kê nông nghiệp, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, 

Phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

- 02 vị trí Thống kê kinh tế, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, Chi cục 

Thống kê khu vực Sóc Trăng – Mỹ Xuyên, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

- 02 vị trí Thống kê kinh tế, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, Chi cục 

Thống kê khu vực Thạnh Trị - Ngã Năm, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

- 02 vị trí Thống kê kinh tế, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, Chi cục 

Thống kê khu vực Long Phú – Cù Lao Dung - Trần Đề. 

- 02 vị trí Thống kê kinh tế, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, Chi cục 

Thống kê  thị xã Vĩnh Châu, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

2.  Số lượng, ngạch công chức tuyển dụng qua xét tuyển (02 người) 

- 02 vị trí Thống kê kinh tế, trình độ đại học, ngạch Thống kê viên, Chi cục 

Thống kê  khu vực Châu Thành – Mỹ Tú, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. 

3. Đối tượng tham gia thi tuyển, xét tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi 

và các thông tin về thi tuyển  

Chi tiết tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30 tháng 5 năm 2022 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Tuyển dụng công chức Tổng cục 

Thống kê năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê 

tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://https://thongkesoctrang.gov.vn; Tổng cục 

Thống kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn   

 

https://https/thongkesoctrang.gov.vn
https://www.gso.gov.vn/
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Khi nộp hồ sơ, lưu ý sắp xếp theo đúng thứ tự sau: 

(1) Danh mục Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 (mẫu đính 

kèm); 

(2) Phiếu đăng ký dự thi tuyển theo Mẫu (có dán ảnh mới chụp trong vòng 

6 tháng trở lại đây); 

Người dự tuyển phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung yêu 

cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu; có thể viết tay 

hoặc đánh máy, phải ký tên trên từng trang của Phiếu; 

(3) Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (chưa yêu cầu nộp bản 

sao chứng chỉ tiếng Anh, Tin học) và Phiếu điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị 

trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

 - Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng cho phép sử dụng 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo trong thời gian chờ cấp bằng 

chính thức.  

- Nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng 

dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo 

quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. 

 (4) Bốn (04) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số 

điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm mới chụp trong vòng 6 tháng trở 

lại đây.  

(5) Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp bản sao các giấy tờ liên quan 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.  

(6) Thí sinh thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ phải nộp bản sao các giấy 

tờ liên quan được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

 (7) Trường hợp người đăng ký dự tuyển không kê khai chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học trong Phiếu đăng ký dự tuyển nhưng có bằng tốt nghiệp chuyên 

môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì phải ghi rõ tại Phần III trong Phiếu đăng 

ký dự tuyển và phải nộp các giấy tờ hợp pháp liên quan làm căn cứ xác định 

(nếu không nộp coi như không có chứng chỉ). 

(8) Cam kết tình nguyện làm việc từ  5 năm trở lên tại Chi cục Thống kê 

có chỉ tiêu xét tuyển (nếu thí sinh đăng ký vào vị trí xét tuyển tại Chi cục Thống 

kê khu vực Châu Thành – Mỹ Tú). 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cở 24 x32 

cm. Ghi rõ thông tin trên túi hồ sơ : Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; vị trí đăng ký 

dự tuyển, số điện thoại, địa chỉ liên lạc; các loại giấy tờ, văn bằng nộp. Không 

trả lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển. 
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Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng tại một 

đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng , do đó chỉ lập một bộ hồ sơ theo quy định nêu 

trên, nếu vi phạm sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi, hủy kết quả tuyển dụng. 

4. Thông báo Tuyển dụng công chức  

- Niêm yết công khai: 

a) Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, số 26 đường Hùng Vương, 

phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

b) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Sóc Trăng – Mỹ Xuyên, tại 02 địa 

điểm:  

+ Số 93 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Số 78A Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

c) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Thạnh Trị - Ngã Năm, tại 02 địa 

điểm: 

+ Khu hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Trị: khu C, ấp 2, 

thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Khu hành chính của Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm: khóm 3, 

phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

d) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Long Phú- Cù Lao Dung- Trần Đề, 

tại 02 địa điểm:  

+ Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng. 

e) Chi cục Thống kê  thị xã Vĩnh Châu, tại đường 30-4, khóm 1, phường 

1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

f) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Châu Thành – Mỹ Tú, tại 02 địa 

điểm: 

+  Khu hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú: số 01 đường Trần 

Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Hùynh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

+  Khu hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành: số 52 

đường Hùng Vương, ấp Trà Quít A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Sóc 

Trăng, tại địa chỉ: https://thongkesoctrang.gov.vn; Tổng cục Thống kê tại địa chỉ 

https://www.gso.gov.vn . 

https://thongkesoctrang.gov.vn/
https://www.gso.gov.vn/
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- Đăng trên Báo Sóc Trăng số ra ngày 08/6/2022 (thứ Tư) và ngày 

10/6/2022 (thứ Sáu). 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển, xét tuyển 

- Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ 

ngày 29/6/2022. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh 

Sóc Trăng, số 26 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Thông tin cụ thể liên hệ số điện thoại 0388697984 để được hướng dẫn chi tiết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục; 

- Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; 
- Website Cục Thống kê; 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Chi cục Thống kê thị xã, khu vực (có chỉ tiêu tuyển 
dụng); 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Dương Hoàng Sals 
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