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THÔNG BÁO 

Về việc thu phí dự tuyển công chức thuộc  

kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện 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. 

Sở Nội vụ thông báo về việc thu phí dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển 

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

1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã nhận: 512 Phiếu. 

2. Tổng số trường hợp đã nộp phí dự tuyển công chức đúng thời hạn theo 

quy định: 435 trường hợp. Trong đó: 

- Đã cung cấp đầy đủ thông tin nộp tiền và có tên trong danh sách nộp 

Phiếu đăng ký dự tuyển đúng quy định: 424 trường hợp (trong đó, có 06 trường 

hợp nộp phí dự tuyển công chức với số tiền nhiều hơn so với quy định). 

- Chưa cung cấp đầy đủ thông tin nộp tiền (họ và tên, đơn vị dự tuyển) 

theo quy định: 05 trường hợp. 

- Không có tên trong danh sách nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 06      

trường hợp. 

3. Tổng số trường hợp đã nộp phí dự tuyển công chức trễ thời hạn so với 

quy định: 04 trường hợp.  

(Đính kèm danh sách chi tiết). 

4. Sở Nội vụ đề nghị như sau: 

- Đối với 05 trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin nộp tiền thì 

nhanh chóng liên hệ đến bộ phận kế toán của Sở Nội vụ để đối chiếu, bổ sung, 

hoàn thiện thông tin về việc nộp phí tuyển dụng công chức trong thời gian kể từ 

ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 08/10/2021. Sau thời hạn này, 

trường hợp không thực hiện việc đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện thông tin sẽ 

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

Sóc Trăng. 

- Đối với 06 trường hợp nộp phí dự tuyển công chức với số tiền nhiều 

hơn; 04 trường hợp nộp phí dự tuyển công chức trễ thời hạn và trường hợp 

không thực hiện việc đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện thông tin theo thời hạn nêu 

trên thì liên hệ đến bộ phận kế toán của Sở Nội vụ để làm thủ tục nhận lại số 

tiền đã chuyển khoản chưa đúng hoặc đã chuyển khoản nhiều hơn so với       

quy định. 
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Ghi chú: Số điện thoại bộ phận kế toán của Sở Nội vụ: 0299.3.823386. 

 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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