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Số:           /TB-STC 
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Ninh Bình, ngày        tháng 6 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

tham dự kỳ thi phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ 

tài chính công thuộc Sở Tài chính năm 2022 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 15/6/2022 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ 

thi phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công 

thuộc Sở Tài chính Ninh Bình năm 2022, 
 

Sở Tài chính thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

kỳ thi phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công 

thuộc Sở Tài chính Ninh Bình năm 2022, như sau: 
 

 

1. Công khai danh sách 02 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi phỏng vấn 

xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính 

Ninh Bình năm 2022 (Vòng 2). 

2. Thời gian công khai: Từ ngày 15/6/2022 đến khi kết thúc kỳ xét tuyển.  
 

3. Hình thức công khai: Thông qua 02 hình thức sau: 
 

- Niêm yết: Tại bảng thông báo tầng 1, trụ sở làm việc Sở Tài chính Ninh 

Bình; địa chỉ: Số 11, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. 
 

 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ: 

http//Sotaichinh.ninhbinh.gov.vn 
 

 

Sở Tài chính trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VT, TCCB 

             

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Hoàng Văn Kiên 
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