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  Hà Tĩnh, ngày        tháng  3    năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-STC ngày 24/3/2023 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển 

dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính năm 2022; Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính thông báo danh sách thí 

sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm 

Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022. Cụ thể như sau: 

1. Có 51 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 (Có danh sách kèm theo). 

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính (http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/), niêm yết 

tại trụ sở Sở Tài chính (số 01, đường Cao Thắng, Tp Hà Tĩnh) và thông báo cho 

thí sinh được biết. 

 Vậy, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính 

thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải); 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Nguyễn Quốc Hương 
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