
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC 
 

Số:            /TB-HĐ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian,  

địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 
tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi 
tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Hội 
đồng thi tuyển công chức thông báo một số nội dung sau: 

1. Về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức  

Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo 
Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức 
tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (Quyết định này đã được đăng tải trên Cổng thông tin 
điện tử tỉnh: backan.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: 
sonoivu.backan.gov.vn). 

2. Về mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển 

- Mức thu phí: 300.000 đồng/người (thực hiện 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 đối với kỳ thi tuyển dụng từ 500 thí sinh trở lên tham dự kỳ thi, mỗi thí 
sinh nộp phí dự thi là 300.000đồng/người).  

- Thời gian thu phí: Từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021. 

- Địa điểm nộp phí: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công, tổ 7B, 
phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản qua số 
tài khoản 39510000506542 tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (thí sinh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng 
năm sinh, vị trí dự tuyển). Quá thời hạn nêu trên thí sinh không nộp phí dự thi 
coi như không có nhu cầu dự thi tuyển công chức năm 2021 (Hội đồng loại khỏi 
danh sách tham dự kỳ thi).   

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo để các thí 
sinh được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (p/h); 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ;  

- TT Hành chính công (thực hiện); 

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lê Văn Hội 

http://sonoivu.backan.gov.vn/
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