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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển
công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 3428/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện
Vĩnh Tường về “Thi tuyển công chức cấp xã, huyện Vĩnh Tường năm 2021”; Quyết
định số 7639/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường
“Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường năm
2021”;
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường năm 2021 thông báo
như sau:
1. Triệu tập 197 thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã huyện Vĩnh
Tường năm 2021. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 được đăng tải công
khai trên Cổng thông tin Giao tiếp - Điện tử huyện Vĩnh Tường, địa chỉ:
http://www.vinhtuong.vinhphuc.gov.vn và niêm yết tại trụ sở UBND huyện Vĩnh
Tường.
* Lưu ý: Đề nghị thí sinh rà soát, đối chiếu các thông tin cá nhân trong danh
sách (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, vị trí dự tuyển, ngành hoặc chuyên ngành đào
tạo, đối tượng ưu tiên, miễn thi tin học). Trong trường hợp phát hiện thông tin chưa
chính xác hoặc cần bổ sung, đề nghị thí sinh liên hệ Hội đồng thi tuyển1 để đề nghị
chỉnh sửa, bổ sung (kèm tài liệu minh chứng). Sau ngày 11/02/2022, nếu không nhận
được đề nghị đính chính thông tin của thí sinh, Hội đồng sẽ xác nhận thông tin trong
danh sách nêu trên là chính xác để triển khai các bước tiếp theo của quy trình tuyển
dụng.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển: 02 ngày (Từ ngày 19/02 đến ngày
20/02/2022).
a. Khai mạc kỳ thi:
- Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00, ngày 19/02/2022 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Tường (Đối diện Vực Xanh), TDP Đội Cấn,
TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
- Nội dung: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; công bố các quyết
định: Quyết định thành lập Hội đồng thi; Quyết định thành lập Ban Giám sát; Quyết
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định thành lập Ban Coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyên bố khai mạc kỳ thi; phổ biến
kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi.
b. Thi vòng 1:
- Thời gian: Từ 7h00 ngày 20/02/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Tường (Đối diện Vực Xanh), TDP Đội Cấn,
TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
3. Yêu cầu đối với thí sinh:
- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm tổ chức thi và trước giờ thi 30 phút, chủ
động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm quy định 5K của
Bộ Y tế về phòng chống dịch.
- Nộp 01 ảnh 4x6 cm (có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) và gửi
về Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường trước ngày 11/02/2022 để làm thẻ dự thi.
- Thí sinh đến dự thi phải mang theo một trong các giấy tờ sau: Chứng minh
thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh
hợp pháp khác để giám thị đối chiếu, kiểm tra trước khi vào phòng thi.
- Bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm test Covid-19 và có Phiếu trả lời kết quả
xét nghiệm âm tính trong thời gian 72 giờ tính đến 18h00 ngày 20/02/2022 (Chủ
nhật) của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu chưa có Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
Covid-19, đề nghị thí sinh có mặt để thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19:
+ Thời gian: Từ 13 giờ 00 đến 13h45 phút ngày 19/02/2022 (Thứ Bảy).
+ Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Tường (Đối diện Vực Xanh), TDP Đội Cấn,
TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
+ Lệ phí test: thí sinh chi trả cho bộ phận y tế ngay khi xét nghiệm (đảm bảo
đúng quy định hiện hành).
- Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập vào cổng thông tin giao tiếp điện tử
huyện Vĩnh Tường tại địa chỉ http://www.vinhtuong.vinhphuc.gov.vn để nắm bắt
thông tin cần thiết, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Thành viên HĐ tuyển dụng;
- Ban Giám sát;
- CPVP;
- Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn (TB công khai);
- Các thí sinh đăng ký dự thi;
- Lưu : VT, HĐTD.
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