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THÔNG BÁO 

Thu phí thi tuyển công chức năm 2021 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo thu phí thi tuyển công 

chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Hình thức thu phí: Thu phí dự thi tuyển công chức năm 2021 qua tài 

khoản ngân hàng, tên tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, số tài khoản: 

35110000739278 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV), chi nhánh Lạng Sơn. 

Lưu ý: Khi chuyển khoản thí sinh cần ghi rõ: Họ và tên thí sinh, ngày 

tháng năm sinh, tên đơn vị đăng ký dự tuyển.  

Ví dụ: Hoàng Văn A, sinh ngày 11/10/1991, Sở Tài nguyên và Môi trường 

hoặc Trần Văn B, sinh ngày 15/12/1990, UBND huyện Tràng Định. 

2. Thời gian nhận phí thi tuyển công chức: Kể từ ngày Thông báo đến hết 

ngày 21/6/2021. 

3. Mức thu phí thi tuyển: 400.000 đồng/thí sinh. 

Sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp (hoặc nộp không đúng mức thu) 

phí thi tuyển công chức coi như không có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển 

công chức năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTD năm 2021; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, HSTDCC. 

  TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Hoàng Thị Luân 

 


		2021-06-17T17:51:18+0700


		2021-06-17T17:51:24+0700


		2021-06-17T17:53:34+0700




