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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục thu thập thông tin của thí sinh  
để triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong thi tuyển công chức năm 2021 

 
 

Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng công chức có ban hành 

Thông báo số 788/TB-HĐTDCC về việc thu thập thông tin của thí sinh để triển khai, 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thi tuyển công chức năm 

2021, thời gian cung cấp thông tin kể từ ngày thông báo đến hết ngày 22 tháng 12 năm 

2022. 

Do có nhiều thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 chưa thực hiện việc 

cung cấp thông tin; để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, an toàn trong tổ chức kỳ thi 

tuyển công chức vào tháng 01 năm 2022, Hội đồng đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tiếp tục truy cập vào đường liên kết: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckySWcdAXNcDYGtNEq-

UHPdQ3iuKLgLeUoD9N5wk_5LNCLBw/viewform để cung cấp các thông tin 

(trường hợp thí sinh đã khai báo các thông tin trong khoảng thời gian tại Thông báo số 

788/TB-HĐTDCC ngày 17 tháng 12 năm 2021, nếu đến nay có thay đổi các thông tin 

có liên quan thì được cập nhật lại). 

Thời gian cung cấp thông tin, đề nghị thí sinh thực hiện kể từ ngày thông báo 

này đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2022.  

Khi đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi 

tuyển công chức, Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập và có lịch thi cụ thể gửi đến thí 

sinh theo địa chỉ trên hồ sơ đăng ký dự tuyển và được niêm yết công khai trên trang 

thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh (dự kiến tổ chức thi trong tháng 01 năm 

2022).  

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo đến cơ quan, đơn vị và thí sinh có 

liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- CT. UBND tỉnh (báo cáo); 
- Hội đồng tuyển dụng công chức; 
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; 
- Lưu: VT, TT.HĐTDCC. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Bùi Thành Thương 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckySWcdAXNcDYGtNEq-UHPdQ3iuKLgLeUoD9N5wk_5LNCLBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckySWcdAXNcDYGtNEq-UHPdQ3iuKLgLeUoD9N5wk_5LNCLBw/viewform

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T13:53:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Thành Thương<btthuong@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T15:44:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T15:44:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T15:44:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




