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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết 
định số 1893/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 (sau đây gọi 

chung là Hội đồng). 

Căn cứ Công văn số 150/UBND-NC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Phương án phòng, chống COVID-19 
trong tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Hội đồng ban hành Thông báo số 01/TB-
HĐTDCC về việc tổ chức thi tuyển, lịch thi và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức 

tỉnh Trà Vinh năm 2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 150/UBND-NC, Hội đồng thông báo đến thí sinh và các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi tuyển công chức về điều chỉnh thực hiện test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021, 

như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước 

ngày thi một ngày tại tiết a, tiết b điểm 5.2 khoản 5 Thông báo số 01/TB-HĐTDCC, 

như sau: 

a) Hội đồng không tổ chức việc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào 

ngày 14 tháng 01 năm 2022 đối với thí sinh dự thi vòng 1 và vào ngày 22 tháng 01 
năm 2022 đối với thí sinh dự thi vòng 2.  

b) Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 sẽ dự thi vào ngày 15 tháng 01 

năm 2022 và thí sinh có kết quả thi đạt ở vòng 1 dự thi vòng 2 vào ngày 23 tháng 01 
năm 2022 theo Thông báo số 01/TB-HĐTDCC. Thí sinh dự thi vòng 1, thí sinh dự thi 

vòng 2 phải thực hiện các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, như sau: 

- Thí sinh dự thi phải khai báo y tế, khi nhận Thẻ dự thi phải xuất trình và nộp 

01 bản sao chụp (bản photocopy không cần chứng thực) cho bộ phận giúp việc của Hội 
đồng (bộ phận phát Thẻ dự thi) một trong các loại giấy tờ sau để xác nhận đảm bảo an 

toàn đối với dịch bệnh COVID-19 đến thời điểm dự thi, như sau: 

(i) Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin (vaccine) phòng COVID-19 từ đủ 2 mũi trở 

lên, trong đó mũi thứ 2 đã tiêm từ đủ 14 ngày trở lên tính đến ngày dự thi; 

(ii) Giấy xác nhận hoàn thành thời gian điều trị tại nhà hoặc các giấy tờ khác có 

nội dung tương đương đối với người đã điều trị khỏi bệnh SARS-CoV-2 do cơ quan có 

thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm dự thi; 
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(iii) Phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (COVID-19) (kết quả 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc kết quả xét nghiệm Realtime PCR) do cơ 
sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm cấp còn hiệu lực trong thời gian 72 giờ tính từ 

thời điểm được lấy mẫu đến thời điểm dự thi. 

- Thí sinh không thực hiện đảm bảo nội dung nêu trên sẽ không được vào phòng 

thi. 

2. Điều chỉnh thời gian nhận Thẻ dự thi của thí sinh và thời gian thực hiện sáng 

ngày 15 tháng 01 năm 2022 tại tiết a điểm 5.2 khoản 5 Thông báo số 01/TB-HĐTDCC, 

như sau: 

a) Đối với thí sinh thuộc Ca thi 1 có mặt tại khu vực thi lúc 06 giờ sáng ngày 

15 tháng 01 năm 2022 để thực hiện các thủ tục khai báo y tế, xuất trình các giấy 

tờ có liên quan theo điểm b khoản 1 Thông báo này và nhận Thẻ dự thi, tập trung 
vào phòng thi lúc 07 giờ để nghe giám thị phòng thi phổ biến các quy định về làm bài 

thi, nội quy thi. 

b) Đối với thí sinh thuộc Ca thi 2 có mặt tại khu vực thi lúc 08 giờ sáng ngày 

15 tháng 01 năm 2022 để thực hiện các thủ tục khai báo y tế, xuất trình các giấy 

tờ có liên quan theo điểm b khoản 1 Thông báo này và nhận Thẻ dự thi, tập trung 
vào phòng thi lúc 09 giờ để nghe giám thị phòng thi phổ biến các quy định về làm bài 

thi, nội quy thi. 

c) Đối với thời gian thực hiện thi vòng 2 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2022 nếu 
có thay đổi, Hội đồng sẽ thông báo cụ thể trong thông báo triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2. 

3. Thí sinh dự thi phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe, tính trung thực 

đối với các giấy tờ có liên quan xác nhận đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh COVID-

19 tại thời điểm dự thi. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K khi tham dự kỳ thi. 

Hội đồng thông báo đến các thí sinh được dự thi biết, để thực hiện. Đề nghị các 

cơ quan có thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức niêm yết công khai thông báo này 
tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Các thắc mắc có liên 

quan, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ) qua số điện thoại 

02943.890.999 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT. UBND tỉnh (b/c); 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Y tế; 
- Trường Đại học Trà Vinh; 
- UBND thành phố Trà Vinh; 
- Phòng ANCTNB Công an tỉnh Trà Vinh; 
- Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh; 
- UBND Phường 1; 
- UBND Phường 5; 
- Kế toán Hội đồng tuyển dụng; 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TT.HĐTDCC. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Bùi Thành Thương 
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