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    Chợ Mới, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp lệ phí thi tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện 

Chợ Mới năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 246/TB-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới điều chỉnh Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 17/11/2021 về việc thi 

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021. 

Để tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện 

Chợ Mới đảm bảo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo huyện Chợ Mới thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới theo Thông báo số 05/TB-HĐTD 

ngày 10/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

huyện Chợ Mới năm 2021 (đã đăng Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới) việc tổ 

chức thu phí thi tuyển dụng như sau: 

- Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức, thì mức thu phí, cụ thể: Đối với kỳ thi tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới có dưới 100 thí sinh dự thi thì 

mỗi thí sinh dự thi nộp 500.000 đồng/thí sinh/lần.  

- Thời gian thu phí tuyển dụng: Từ ngày ban hành Thông báo đến 16 giờ 30 

phút ngày 18/3/2022 trong giờ hành chính. 

- Địa điểm nộp: Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, Tổ 1 thị trấn Đồng Tâm, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 



 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới 

thông báo đến các thí sinh được biết và thực hiện đúng thời gian quy định. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với phòng Nội vụ huyện theo số điện 

thoại: 0918414608 (Chuyên viên phòng Nội vụ Hoàng Thị Thùy Dương) để được hướng 

dẫn và giải đáp./.   
Nơi nhận:     
Gửi bản giấy: 
- Các thành viên Hội đồng thi; 
- Ban Giám sát kỳ thi; 
- Phòng Nội vụ; 
- Các thí sinh dự thi;  
Gửi bản điện tử: 
- Sở Nội vụ; 
- Phòng Nội vụ, GD&ĐT; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện 
(đăng cổng thông tin điện tử); 
- Lưu: VT, HĐTD, Dương. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Nguyễn Việt 
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