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 THÔNG BÁO 

Về việc thu phí tuyển dụng 

 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo năm học 2022-2023 
 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023; Thông báo số 53/TB-

SGDĐT ngày 16/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên 

chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo năm học 2022-2023; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, thông báo như sau: 

 Theo Điều 4 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, có quy định:  

 Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức như sau: 

Số 

TT 
Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu 

I Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)   

 - Dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 500.000 

 - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 400.000 

 - Từ 500 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 300.000 

Theo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 là 

45 thí sinh, do đó Hội đồng tuyển dụng viên chức yêu cầu các thí sinh có tên trong 

danh sách đủ điều kiện dự thi vòng 2 theo Quyết định số 125/QĐ-SGDĐT ngày 

03/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (xét tuyển) các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, có trách nhiệm: 

- Nộp mức phí tuyển dụng là: 500.000 đồng/thí sinh. 

- Các thí sinh nộp phí tuyển dụng theo quy định như trên (đã tạm thu 

400.000 đồng/thí sinh) cho Hội đồng tuyển dụng trước 17 giờ, ngày 20/3/2023 tại 



Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi tham gia phỏng vấn (vòng 2) vào ngày 

21/3/2023. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 thông báo cho các cơ quan, đơn vị 

và các thí sinh biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 

- Website Sở GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCBTC. 
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GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Nguyễn Văn Toàn 
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