
 

  

THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thuộc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh thông báo gia hạn thời 

gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022: kể từ ngày 06/10/2022 đến hết 

ngày 16/10/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). 

- Đối với các vị trí tuyển dụng là Giáo viên thuộc Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Tây Ninh có yêu cầu Chứng chỉ kỹ năng nghề: cá nhân dự tuyển 

viên chức được nộp Chứng chỉ kỹ năng nghề trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 

trúng tuyển viên chức.  

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 2884/TB-SLĐTBXH 

ngày 29/8/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp năm 2022. 

Thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội Tây Ninh (số 138, Trần Hưng Đạo, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

https://soldtbxh.tayninh.gov.vn. 

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức 

năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị sự nghiệp 

thông báo công khai và niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị (trong thời hạn 

nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                                                                                          

- Tòa soạn Báo Tây Ninh; 

- Trang TTĐT Sở LĐTBXH; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Trường CĐN Tây Ninh; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                   

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SLĐTBXH                Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2022 
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