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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-STC ngày 24/3/2023 của 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 triệu tập thí sinh tham dự 

xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài 

chính năm 2022 như sau: 

1. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2: 51 thí sinh (Có danh 

sách cụ thể kèm theo). 

2. Hình thức, nội dung, thời gian, thang điểm xét tuyển vòng 2: 

- Hình thức: Phỏng vấn. 

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/ thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh 

dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

(Thí sinh tự ôn tập theo tài liệu đã được đăng tải tại Thông báo số 03/TB-

HĐTD ngày 23/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn 

và dịch vụ tài chính) 

3. Quy định về việc nộp phí tuyển dụng: 

a. Đối tượng phải nộp phí tuyển dụng: 51 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tại mục 

1 của Thông báo này. 

b. Hình thức, địa điểm, thời gian nộp phí: 

- Hình thức: Các thí sinh nộp phí tuyển dụng bằng tiền mặt.  

- Địa điểm nộp phí: Văn phòng Sở Tài chính, tỉnh Hà Tĩnh. 



- Thời gian thu phí: 03 ngày (nộp vào giờ hành chính các ngày từ ngày 

06/4/2023 đến ngày 08/4/2023). Lưu ý: sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp 

hoặc nộp không đúng định mức phí thì coi như không có nguyện vọng tham dự 

kỳ tuyển dụng. 

c. Mức phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức). 

4. Thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn: 

- Thời gian khai mạc: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 08/4/2023 (Chiều 

thứ 7). Thí sinh có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức. 

- Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu từ 7h00 ngày 09/4/2023. Lịch phỏng vấn 

cụ thể đối với từng vị trí việc làm được công bố trong danh sách gửi kèm thông 

báo này. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Tài chính. 

5. Yêu cầu đối với thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2: 

Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy chế xét tuyển; phải có mặt đúng giờ 

quy định theo danh sách dự thi; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; 

xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong 

các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính 

(http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở 

Tài chính./. 
 

 

 

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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