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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và 

nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020 

 

 

Căn cứ Thông báo số 92/TB-UBND ngày 08/04/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc huyện năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo thời gian, địa điểm tổ 

chức hướng dẫn ôn tập và nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thu lệ phí và hướng dẫn ôn tập: Ngày 

28/7/2020, cụ thể: 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút: Thu phí dự thi tuyển. 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Hướng dẫn ôn tập. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà 5 tầng UBND huyện Hữu Lũng (Đường 

19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng) 

3. Lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020: 400.000 đồng/thí sinh. 

Lưu ý: Đến 17h00’ ngày 30/7/2020, thí sinh nào không nộp phí dự thi tuyển 

coi như thí sinh đó không có nhu cầu tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo để thí sinh biết và 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Các thí sinh;  

- Thành viên HĐTD VC năm 2020;  

- Văn phòng HĐND và UBND (để 

thông báo trên cổng TTĐT huyện);  

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CHỦ TỊCH  
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