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THÔNG BÁO 

Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2021; Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021.  

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

 
            Những anh (chị) đã đủ điều kiện dự thi (có danh sách kèm theo) đến làm thủ 

tục dự thi với địa điểm, thời gian cụ thể như sau:  

            1. Địa điểm  
            Tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Tầng IV trụ sở 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, số 32 đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

           2. Nộp lệ phí thi tuyển  
          Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút, ngày 29/7/2021.  

          Mức thu: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)  

          Lưu ý: Nếu quá thời gian trên, anh (chị) không nộp lệ phí thi tuyển coi như 

không tham dự kỳ thi tuyển; các thông tin về bản thân anh (chị) nếu chưa chính xác 

đề nghị chủ động phản ánh đến Hội đồng (qua Phòng Nội vụ huyện, số điện thoại 

0972009568) để chỉnh sửa lại. Thí sinh phải trực tiếp đến làm thủ tục. 

3. Nội dung ôn tập: Theo phụ lục đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. 

4. Thời gian thi tuyển  

- Vòng 1: Dự kiến ngày 07/8/2021.  

- Vòng 2: Dự kiến ngày 14/8/2021.  

- Tại Trường Trung học cơ sở Quang Lang huyện Chi Lăng (Địa chỉ Khu Hữu 

Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)  

          Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Thành viên HĐTDVC 2021; 

- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT, HSTDVC. 
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