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THÔNG BÁO 

Thông báo danh sách thí sinh chưa nộp phí tuyển dụng công chức, viên chức 

kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022 
     

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022 đã 

thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, mã thu phí, mức thu phí và 

dự kiến ngày thi công chức (vòng 1, vòng 2), viên chức (vòng 2) theo Thông báo 

số 197/TB-HĐTD ngày 27/01/2023. 

Đến nay đã có 681/908 thí sinh nộp phí dự tuyển công chức và 101/119 

thí sinh nộp phí dự tuyển viên chức. Thí sinh nộp phí dự tuyển theo hình thức 

chuyển khoản, nội dung chuyển khoản ghi rõ tên và mã thu phí theo thông báo. 

Tuy nhiên, trong quá trình nộp phí dự tuyển, một số thí sinh thực hiện không 

đúng hướng dẫn, dẫn đến việc không xác định được thí sinh nộp phí; một số sai 

sót của thí sinh như sau: 

- Thí sinh chuyển khoản nộp phí nhưng không ghi đúng tên và mã thu phí 

vào nội dung chuyển khoản theo thông báo; 

- Thí sinh chuyển khoản nộp phí không đúng mức thu phí theo thông báo; 

- Thí sinh chuyển khoản nộp phí nhưng để trống phần nội dung chuyển 

khoản... 

Hội đồng tuyển dụng thông báo: 

- Danh sách chưa nộp phí dự tuyển công chức: 227 thí sinh (Phụ lục I); 

- Danh sách chưa nộp phí dự tuyển viên chức: 18 thí sinh (Phụ lục II). 

 Hội đồng tuyển dụng đề nghị: 

1. Các thí sinh có tên trong danh sách chưa nộp phí dự tuyển công chức, 

viên chức kèm theo thông báo này hoàn thành nộp phí dự tuyển chậm nhất 

trong ngày 15/02/2023. Thí sinh có thắc mắc liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

(số điện thoại 02063.855.873). 

2. Thí sinh tiếp tục nộp phí dự tuyển như sau: 

a) Đối với thí sinh dự tuyển công chức 

- Mức phí: 300.000đ/01 thí sinh1. 

- Hình thức thu phí: Qua tài khoản ngân hàng, cụ thể:  

+ Tên chủ tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

                                           
1 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 tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 



2 

 

+ Số tài khoản: 8300201012564 (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng). 

+ Cách điền thông tin khi nộp lệ phí thi vào tài khoản: Tên _ Mã thu lệ phí 

thi, Ví dụ: thí sinh Nông Cao Bằng dự tuyển công chức (có mã thu phí theo Phụ 

lục I là C001) ghi nội dung là: “Bang C001”. 

Lưu ý: Mã thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển công chức, thí sinh tra 

cứu tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonoivu.caobang.gov.vn/. Trường hợp thí 

sinh không điền hoặc điền không đúng mã thu lệ phí thi, thí sinh tự chịu trách 

nhiệm và không được dự thi. 

b) Đối với thí sinh dự tuyển viên chức 

- Mức phí: 400.000đ/01 thí sinh2. 

- Hình thức thu phí: Thí sinh nộp phí qua tài khoản ngân hàng, cụ thể:  

+ Tên chủ tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

+ Số tài khoản: 8300201012564 (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng). 

+ Cách điền thông tin khi nộp lệ phí thi vào tài khoản: Tên _ Mã thu lệ phí 

thi, Ví dụ: thí sinh Nông Văn Anh dự tuyển viên chức (có mã thu phí theo Phụ 

lục II là V001) ghi nội dung là: “Anh V001”. 

Lưu ý: Mã thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển viên chức, thí sinh tra 

cứu tại Phụ lục II kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonoivu.caobang.gov.vn/. Trường hợp thí 

sinh không điền hoặc điền không đúng mã thu lệ phí thi, thí sinh tự chịu trách 

nhiệm và không được dự thi. 

Trên đây là thông báo danh sách thí sinh chưa nộp phí dự tuyển công 

chức, viên chức, mọi thắc mắc liên hệ Sở Nội vụ Cao Bằng (số điện thoại 

02063.855.873)./. 
 

 

                                           
2 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 tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐTD. 
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GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Lâm Thị Tú Anh 
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