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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê
thành phố Cần Thơ năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Thực hiện Công văn số 968/TCTK-TCCB ngày 05/7/2022 về việc điều chỉnh,
bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức TCTK năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ
đăng ký dự tuyển;
Căn cứ Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 của Tổng cục Thống kê
về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê
năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;
Cục Thống kê thành phố Cần Thơ thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung
Thông báo số 337/TB-CTK ngày 31/3/2022 về tuyển dụng công chức Cục Thống kê
thành phố Cần Thơ năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:
1. Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ
Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng tại Thông báo
số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 như sau:
Vị trí thống kê trình độ đại học tại Phụ lục 4: bổ sung chuyên ngành: thống kê
kinh doanh.
2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển đến 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2022.
Các trường hợp nộp sau 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.
3. Thông tin khác
a) Niêm yết công khai tại:
(1) Trụ sở Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, số 8A đường Nguyễn Văn Cừ,
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
(2) Trụ sở Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, số 171 đường Lý Tự Trọng,
phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
(3) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh:
- Trụ sở làm việc 1 (chính): Khu hành chính UBND quận Thốt Nốt, khu vực
Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
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- Trụ sở làm việc 2: Khu hành chính UBND huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến,
thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
(4) Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực Cái Răng - Phong Điền:
- Trụ sở làm việc 1 (chính): Lầu 4, Khu hành chính - Chính trị quận Cái Răng,
số 162 đường Mai Chí Thọ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Trụ sở làm việc 2: Khu hành chính UBND huyện Phong Điền, ấp Nhơn Lộc
2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
b) Đăng trên Báo Cần Thơ ngày 10/7/2022.
c) Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê thành phố Cần
Thơ tại địa chỉ http://www.thongkecantho.gov.vn; trên Trang thông tin của Sở Nội
vụ thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://sonoivu.cantho.gov.vn.
Ngoài ra, thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng
cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn để cập nhật thông tin về kỳ tuyển
dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022./.
(Đính kèm Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022).
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