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Ninh Bình, ngày        tháng 5 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức  

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính 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 113/QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và 

dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính năm 2022; 

Sở Tài chính thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính năm 2022, như sau: 
 
 

1. Hình thức công khai: 

- Đăng tải trên Báo Ninh Bình 03 số liên tiếp; 

 - Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính (địa chỉ 

http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn) 

 - Niêm yết tại trụ sở Sở Tài chính Ninh Bình. 
 

 

2. Nội dung công khai: Kế hoạch số 1007/KH-STC ngày 25/4/2022 của Sở 

Tài chính về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 

công thuộc Sở Tài chính năm 2022 được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định 

113/QĐ-SNV ngày 28/4/2022. 
 

3. Thời gian công khai: Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 24/6/2022. 
 
 

Trong thời gian thực hiện công khai, nếu có ý kiến thắc mắc về Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở 

Tài chính năm 2022, đề nghị phản ánh trực tiếp về Văn phòng Sở (qua đồng chí 

Chánh Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.  
 

 

Sở Tài chính trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu VT, TCCB.TC/02 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Kiên 

http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn/
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