ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1808/UBND-NV

Hữu Lũng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo chỉ tiêu thi, thu
phí dự thi, thời gian, địa điểm thi;
xét nghiệm covid-19 trước khi
tham dự thi nâng ngạch, thăng
hạng năm 2021

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các đơn vị trường học có viên chức dự thi nâng ngạch, thăng
hạng năm 2021.
Thực hiện Thông báo số 143/TB-HĐTNN,TH ngày 30/11/2021 của Hội
đồng thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức năm 2021 về chỉ tiêu thi; thu phí dự
thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính;
chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán
viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (sau đây viết tắt là Thông báo số 143/TBHĐTNN,TH);
Thực hiện Thông báo số 147/TB-HĐTNN,TH ngày 06/12/2021 của Hội
đồng thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức năm 2021 về xét nghiệm covid-19
trước khi tham gia kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021 (sau đây viết tắt là
Thông báo số 147/TB-HĐTNN,TH);
Theo đó, UBND huyện Hữu Lũng triển khai đến cán bộ, công chức, viên
chức dự thi các nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu thi, mức phí thi, thời gian, địa điểm thi: cụ thể theo Thông báo
số 143/TB-HĐTNN, TH (gửi kèm Văn bản này).
2. Về cách thức nộp lệ phí thi: Theo yêu cầu của Hội đồng thi, để đảm bảo
phòng chống dịch bệnh covid-19, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ cử 01 người đại diện
đến Sở Nội vụ tỉnh để làm thủ tục thu phí và nhận biên lai thu phí.
Vì vậy, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức dự thi nộp lệ phí thi cho bà
Lý Thị Chiều, Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện (qua số tài khoản
8414205018308 ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Lý Thị Chiều) chậm nhất
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ngày 09/12/2021 để thực hiện nộp lệ phí theo quy định. Đề nghị nêu rõ họ tên và
nội dung nộp lệ phí thi năm 2021 trong nội dung chuyển khoản.
3. Về xét nghiệm Covid-19:
Theo Thông báo số 147/TB-HĐTNN,TH ngày 06/12/2021 của Hội đồng
thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021, thí sinh dự thi nâng ngạch công chức
chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên
chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021 thuộc vùng công bố cấp độ
dịch cấp 3 (nguy cơ cao); cấp 4 (nguy cơ rất cao) theo Thông báo của Sở Y tế
tỉnh Lạng Sơn thực hiện xét nghiệm covid 19 trước khi tham gia dự thi.
Lưu ý:
- Trước khi vào phòng thi thí sinh thuộc vùng cấp độ dịch 3, 4 phải xuất
trình giấy chứng nhận xét nghiệm covid-19 do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế được Sở Y tế cập nhật, thông báo và đăng tải trên
Website: https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời cho cán bộ, công chức,
dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương;
thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
(UBND huyện gửi kèm Thông báo số 143/TB-HĐTNN,TH Thông báo số
147/TB-HĐTNN,TH và các phụ lục đính kèm)./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Khánh

