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Về việc tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển công chức tỉnh hái ình năm 2021
đối với thí sinh dự tuyển vào Sở Tài chính Thái Bình
Thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/05/2021 của UBND
tỉnh Thái Bình về phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm
cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh
Thái Bình năm 2021; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/05/2021 của UBND
tỉnh Thái Bình về thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 và Thông báo số
50/TB-UBND ngày 09/06/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về tuyển dụng công
chức tỉnh Thái Bình năm 2021; Sở Tài chính thông báo về việc tiếp nhận Phiếu
đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 đối với thí sinh dự tuyển
vào Sở Tài chính và một số nội dung lưu ý như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu
2. Vị trí việc làm
- Vị trí Phòng Tin học và Thống kê: 01 chuyên viên Tin học và Thống kê,
mã vị trí: TC1.
- Vị trí Văn phòng Sở: 01 chuyên viên Văn phòng, mã vị trí: TC2.
3. Công chức tiếp nhận:
- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà – Phó Chánh Văn phòng Sở.
Số điện thoại cơ quan: 02273.831.733, di động: 0973.888.696
- Họ và tên: Phạm Thị Hương Thảo – Phụ trách Kế toán
Số điện thoại cơ quan: 02273.831.733, di động: 0902.263.696
4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
+ Thời gian: từ 07 giờ 00 ngày 09/06/2021 đến 17 giờ 00 ngày 08/07/2021
(trong giờ hành chính và ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại tầng 1, Văn phòng Sở Tài chính Thái Bình (Số 142, Đường
Lê Lợi, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
5. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể lấy Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm
Thông báo số 50/TB-UBND) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình và
Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ; kê khai đầy đủ các thông tin về trình độ

văn bằng, chứng chỉ; số hiệu văn bằng, chứng chỉ; ngày, tháng, năm cấp văn
bằng, chứng chỉ; giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng, chứng chỉ (nếu
có), chính xác, rõ ràng; phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa,
dập nát. Ngoài việc kê khai như văn bằng, chứng chỉ chung, các chứng chỉ ngoại
ngữ ghi trên phiếu đăng ký dự tuyển cần chứng minh được giá trị sử dụng theo
quy định hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số theo quy định tại Hướng dẫn tạm
thời số 53/HD-SGTĐT ngày 22/03/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái
Bình về công nhận, quy đổi trình độ Tiếng Anh, Tin học.
(Nộp kèm theo: 03 (ba) ảnh 4x6cm được chụp cách thời điểm nộp Phiếu dự
tuyển không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm sinh phía sau ảnh; 04
(bốn) phong bì ghi rõ họ tên thí sinh và địa chỉ liên lạc, dán tem. Hồ sơ đăng ký
dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ bìa cứng, kích thước 250x340x5mm, ghi rõ
họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, vị trí dự tuyển vào cơ quan, đơn
vị của người đăng ký dự tuyển)
6. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh
Sở Tài chính thông báo rộng rãi, công khai đến các thí sinh được biết và
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ TB (B/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính TB;
- Lưu VT, VP.
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