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THÔNG BÁO 
Về việc thu phí xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2022 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 29/12/2022 của Sở Công Thương 

về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương.  

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo đến người đã 

nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời hạn quy định, đáp ứng các yêu cầu của vị 

trí việc làm (yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác). Theo 

đó, mức thu phí theo quy định là 500.000 đồng/người và được nộp theo một trong 

hai phương thức:  

1. Nộp trực tiếp: Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (trong giờ 

hành chính), địa chỉ số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

2. Chuyển khoản: Khách hàng nhận tiền là Sở Công Thương tỉnh Trà 

Vinh; Số tài khoản 3751.0.9044990.00000 tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước Trà 

Vinh. Trường hợp thí sinh nộp phí dự tuyển theo phương thức chuyển khoản, đề 

nghị thí sinh ghi rõ thông tin cá nhân gồm họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc 

căn cước công dân, vị trí việc làm dự tuyển để bộ phận thu phí xác định người 

nộp phí. 

3. Thời hạn nộp phí dự tuyển: Kể từ 13 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2023 

đến 11 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2023.  

4. Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển sau khi đã nộp phí dự tuyển và 

phải điền thông tin, gửi Phiếu báo đã nộp phí dự tuyển theo mẫu kèm Thông báo 

này khi nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Công Thương; Đối với trường hợp nộp phí 

theo phương thức chuyển khoản thì gửi Phiếu báo đã nộp phí dự tuyển theo 

đường bưu điện (chuyển phát nhanh) đến Sở Công Thương. 

Các trường hợp không nộp phí hoặc nộp phí dự tuyển viên chức sau thời 

hạn nêu trên được xem như không có nhu cầu dự tuyển và không giải quyết các 

khiếu nại về sau. 
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Mọi chi tiết liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, số 02, đường Lý Tự 

Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 02943.852.594 

để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 
- Thí sinh dự tuyển; 

- BBT website Sở Công Thương; 
- Lưu: VT, TKHĐ. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 
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