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THÔNG BÁO  

Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của 

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Căn cứ Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công 

chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

Công văn số 968/TCTK-TCCB ngày 05/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức TCTK 

năm 2022 và  tiếp tục thu hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng Thông báo điều chỉnh, bổ sung Thông báo 

số 12/TB-CTK ngày 02/6/2022 về tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục 

Thống kê tỉnh Sóc Trăng với nội dung sau: 

1. Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 

Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng thống kê 

trình độ đại học tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 như sau: 

Đối với các vị trí thống kê trình độ đại học tại Phụ lục số 4: bổ sung 

chuyên ngành: thống kê kinh doanh. 

2.  Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 

03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ. 

3. Thông tin tuyển sinh và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 

-  Để biết thêm thông tin các thí sinh truy cập vào Website 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 . 

-  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; 

- Website Cục Thống kê; 

- Các Phòng thuộc cơ quan Cục; 

- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, khu vực; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Hoàng Sals 
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