
 

 

UBND HUYỆN BẮC SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2022 

–––––––––– 

 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Số:       /TB-HĐTD  Bắc Sơn, ngày       tháng  7  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thu lệ phí và giải đáp vướng mắc liên quan đến  

kỳ tuyển dụng viên chức, năm 2022  

––––––––––––– 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn về tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn, năm 2022, Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2022 tổ chức thu lệ phí và giải đáp một số vướng mắc 

(nếu có) liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.  

1. Thời gian ngày 16/7/2022 

- Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút thu lệ phí dự tuyển. 

- Từ 9 giờ 30 phút giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng. 

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 5, trụ sở UBND huyện Bắc Sơn (tiểu khu 

Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh. 

Lưu ý:  

- Nếu thí sinh không trực tiếp đến nộp lệ phí thì có thể nhờ người khác nộp 

thay. 

- Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức đề nghị thí sinh cập 

nhật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn theo địa chỉ: 

http://bacson.langson.gov.vn). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết thực hiện, nếu 

có nội dung chưa rõ đề nghị thí sinh liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn qua 

số điện thoại 02053 839 268./. 
   

 

Nơi nhận:                                                                            
- Thành viên HĐTD;                                                                               

- Các thí sinh dự thi; 

- Niêm yết tại UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
 

http://bacson.langson.gov.vn/
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