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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức người dân tộc thiểu số  

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 

 

 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

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

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thi tuyển công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu năm 2020; 

Căn cứ kết quả thi vòng 1 của Hội đồng thi tuyển công chức người dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. 

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công 

chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 và thời gian 

nhận đơn phúc khảo như sau: 

1. Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 (Có danh sách kèm theo). 

2. Thông báo về thời gian, lệ phí và địa chỉ nhận đơn phúc khảo bài thi: 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi: Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 

04/8/2020 (tính theo ngày đơn thư đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh 

Lai Châu). Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận 

được sau thời gian quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư 

điện tử, Fax, Telex và trường hợp không nộp lệ phí phúc khảo. 

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh 

Lai Châu. 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/1 bài thi nộp tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

(http://laichau.gov.vn); trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ 
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(http://sonv.laichau.gov.vn) và niêm yết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh dự tuyển biết./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sính dự tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai 

Châu; 

- Lưu: VT, TCBC, TĐV. 

 

 
 

 

 

       KT. GIÁM ĐỐC  

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

       

      Mạc Quang Dũng 
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