
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Tài liệu ôn tập, thời gian nộp phí dự tuyển  

công chức cấp xã năm 2022 huyện Cao Lộc  

 

 

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

về công chức xã, phường, thị trấn; 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 số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo nội dung ôn tập và nộp lệ phí dự tuyển 

công chức cấp xã năm 2022 như sau: 

 1. Nội dung ôn tập 

- Phần thi Kiến thức chung: Theo Phụ lục 01 đính kèm thông báo này; 

- Phần thi Tin học: Theo Phụ lục 02 đính kèm thông báo này. 

 2. Thời gian nộp phí dự tuyển 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 12/7/2022 đến 17 giờ 00 phút 

ngày 15/7/2022 (trong giờ hành chính và ngày làm việc). 

 - Địa điểm nộp phí: Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 

 - Phí thi tuyển: 500.000 đồng/01 thí sinh; 

 Sau khi hết thời hạn trên, thí sinh không nộp phí thi tuyển thì không đủ 

điều kiện tham gia thi tuyển. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo để thí sinh biết, thực hiện.  
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Thông báo này được gửi đến tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (qua 

đường bưu điện) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Cao Lộc. 

Chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, số điện thoại: 02053.861.387./. 

 
Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND&UBND huyện (đăng trên Trang 

thông tin điện tử huyện); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

(thông báo); 

- Phòng Nội vụ; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   

 

Nguyễn Duy Anh 

 


		2022-07-12T06:11:06+0700
	Nguyễn Duy Anh


		2022-07-12T08:15:19+0700


		2022-07-12T08:15:19+0700


		2022-07-12T08:15:19+0700




