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THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển 

 viên chức năm 2018 
_____________ 

    

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của 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 Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 
2018; Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện 
Chi Lăng về việc phê duyệt danh thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng thông báo như sau: 

1. Danh sách 165 thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển viên chức 
năm 2018 (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Chi Lăng và 
niêm yết công khai tại Phòng tiếp công dân, UBND huyện Chi Lăng).  

 2. Triệu tập thí sinh nộp phí dự tuyển; hướng dẫn ôn tập 

a) Nộp phí dự tuyển 

- Thời gian:  Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

- Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Chi Lăng (tầng I - Trụ sở UBND huyện 
Chi Lăng) 

- Phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh/lần dự tuyển (thí sinh không nộp phí dự 
tuyển coi như thí sinh không có nhu cầu dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018) 

b) Hướng dẫn ôn tập 

 - Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2018. 

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Chi Lăng. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo để các thí sinh đăng ký dự 
tuyển biết và thực hiện đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 
- Lưu VT, HSTDVC2018(167) 
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