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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Sóc Trăng, ngày        tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021,                

tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về tuyển dụng công chức năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch     

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định số 

212/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc tổ chức lại các vòng thi thuộc kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh 

Sóc Trăng. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo như sau: 

1. Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 

Triệu tập 449 thí sinh có tên tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND tham dự 

Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 với thời gian, địa điểm như sau: 

a) Thời gian: Thi ngày 20/02/2022 (chủ nhật). Cụ thể:  

-  Buổi sáng: bắt đầu từ 07 giờ 00 phút. 

+ Khai mạc kỳ thi; 

+ Thi phần: Kiến thức chung (thi trắc nghiệm 60 câu hỏi, 60 phút, đề thi 

quy định không được sử dụng tài liệu). 

- Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 00 phút. 

+ Thi phần: Tin học (thi trắc nghiệm 30 câu hỏi, 30 phút, đề thi quy định 

không được sử dụng tài liệu); 

+ Thi phần: Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm 30 câu hỏi, 30 phút, đề thi quy 

định không được sử dụng tài liệu). 

b) Địa điểm thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, số 88, đường         

Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Quyết định số 3370/QĐ-UBND). 

2. Một số quy định đối với thí sinh dự thi Vòng 1 

a) Nội quy phòng thi: 

- Thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 thực hiện các quy 

định về nội quy phòng thi theo Điều 1, 2 Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.  
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- Thí sinh cần phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định và phải mang 

theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong 

các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước 

khi vào phòng thi. 

b) Một số quy định đối với thí sinh nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021: 

- Thí sinh khi đến tham dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng phải đảm bảo đã được 

tiêm ngừa từ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 (đủ 14 ngày) trở lên. Trường hợp 

chống chỉ định không thể tiêm ngừa thì phải có giấy xác nhận của cấp có thẩm 

quyền. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau: 

+ Trường hợp các thí sinh (bao gồm thí sinh ngoài tỉnh) mới tiêm được 01 

mũi vắc xin phòng COVID-19 thì liên hệ các điểm tiêm theo quy định để được 

tiêm trước tết Nguyên đán hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh      

Sóc Trăng để được hỗ trợ tiêm vào ngày 27 - 28/01/2022.  

+ Số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh      

Sóc Trăng (để liên hệ trong trường hợp cần hỗ trợ để đảm bảo có thể tiêm đủ 02 

mũi vắc xin): 0868.500866. 

- Thí sinh dự thi phải có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc PCR âm tính 

với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (thí sinh tự thực hiện và phải có giấy xác 

nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền). Đồng thời, thí sinh mang theo kết quả âm 

tính với SARS-CoV-2 để đối chiếu khi khai báo y tế. 

- Thí sinh dự thi phải chấp hành các quy định của Hội đồng để đảm bảo 

thực hiện tốt việc phòng, chống dịch như: Khai báo y tế, đeo khẩu trang, thường 

xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc 

với người khác,... 

 c) Trong trường hợp thí sinh có nội dung khó khăn, vướng mắc thì liên hệ 

đến Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ) qua số điện thoại 0299.3.618.182 để 

được hướng dẫn thêm.   

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng;                        

đăng tải trên 02 Trang thông tin điện tử (cải cách hành chính của                    

tỉnh Sóc Trăng và Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng), địa chỉ: 

http://www.cchc.soctrang.gov.vn và http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn./. 

  Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Trường Chính trị; 

- Sở, ban ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;                                                    

- Lưu: VT, TT.HĐ.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Phước Vĩnh 
  

http://www.cchc.soctrang.gov.vn/
http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn/
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