
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:  986/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày  24  tháng  10  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Thu phí tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 
  

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về 

việc 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 báo số 754/TB-UBND  ngày 12 tháng  8  năm 2022 của 

UBND huyện về việc Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; 

Căn cứ số lượng người đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân 

sự cấp xã (04 thí sinh dự tuyển); 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo mức thu phí tuyển dụng, việc 

nộp phí tuyển dụng cụ thể như sau: 

1. Mức thu phí tuyển dụng: 500.000 Đồng Việt Nam/01 thí sinh/lần. 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phí tuyển dụng 

2.1. Thời gian tiếp nhận: Trong ngày 25/10/2022 (trong giờ hành chính, 

buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút). 

2.2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, tầng 4, trụ sở 

UBND huyện Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại liên hệ: (0205)3 820 238. 
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Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh tham gia dự 

tuyển được biết thực hiện. Quá thời hạn nêu trên nếu thí sinh nào không đến nộp 

phí tuyển dụng thì sẽ không được xét tuyển dụng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế 

hoạch; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

(đăng tải trên Trang thông tin điện tử) 

- Lưu: VT. (HVBa)                                                     

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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