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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)
Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, Hội đồng tuyển dụng thông
báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức (đã được phê
duyệt danh sách tại Quyết định số 309 - QĐ/TU, ngày 30/12/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh), cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 04/3/2022.
2. Địa điểm: Tại cơ sở mới, trường Đại học Hà Tĩnh, xã Cẩm Vịnh,
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nội dung chương trình tổ chức: Thí sinh dự thi vòng 1 bằng hình thức
thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
- Khai mạc kỳ thi: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút.
- Thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh: Buổi sáng, chia làm 03 ca thi, mỗi ca
thi 30 phút (ca thi thứ nhất bắt đầu từ 9 giờ)
- Thi môn kiến thức chung: Buổi chiều, chia làm 03 ca thi, mỗi ca thi 60
phút (ca thi thứ nhất bắt đầu từ 14 giờ).
Các thí sinh truy cập trang Web: www.htu.edu.vn để biết danh sách, số
báo danh, số phòng thi, quy chế, nội quy thi hoặc xem niêm yết danh sách dự
thi tại cơ sở mới trường Đại học Hà Tĩnh.
4. Trước khi tham dự kỳ thi, yêu cầu thí sinh đến cơ sở y tế để test
COVID-19; thí sinh âm tính với COVID-19 thì được tham dự kỳ thi, đồng
thời phải có mặt lúc 06 giờ 45 phút ngày 04/3/2022 (mang theo giấy xét
nghiệm COVID-19 đang còn hiệu lực tính đến 18 giờ ngày 04/3/2022 để bộ
phận y tế kiểm tra và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để
làm các thủ tục trước khi vào phòng thi).
Trường hợp thí sinh dương tính với COVID-19 phải báo cáo cho cơ
quan, đơn vị mình đăng ký dự tuyển (đồng thời gửi giấy xét nghiệm) để đơn
vị tổng hợp, báo cáo về Hội đồng tuyển dụng.
Các cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nhưng
dương tính với COVID-19 phải tổng hợp danh sách, báo cáo về Hội đồng
tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước 15 giờ ngày 03/3/2022; Hội
đồng tuyển dụng sẽ xem xét tổ chức thi vòng 01 cho số thí sinh này vào thời
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điểm thích hợp, nhưng chậm nhất trước ngày 18/3/2022 (sau 14 ngày thí sinh
phát hiện dương tính với COVID-19), để đảm bảo tham gia thi tuyển vòng 2
chung cho tất cả thí sinh đạt yêu cầu tại vòng 1.
Lưu ý: Thí sinh dương tính với COVID-19 phải có giấy xác nhận của cơ
sở y tế và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với
kết quả xét nghiệm. Trường hợp thí sinh không báo cáo cho cơ quan, đơn vị
biết hoặc báo cáo sau 15 giờ ngày 03/3/2022 thì coi như thí sinh tự ý bỏ thi.
5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
- Các cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển công chức chuyển
thông báo này đến từng thí sinh được biết, thực hiện (đảm bảo tất cả các thí
sinh nhận được thông báo này trước ngày 26/02/2022).
- Trường Đại học Hà Tĩnh chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo
cho kỳ tuyển dụng.
- Sở Y tế chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong
thời gian thi tuyển.
- Công an tỉnh phối hợp với Hội đồng tuyển dụng đảm bảo an ninh, an
toàn trong kỳ tuyển dụng.
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi theo thời
gian nêu trên.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đăng tải thông báo
này, đồng thời thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về kỳ tuyển dụng
công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Văn phòng Tỉnh ủy đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Giám sát tuyển dụng,
- Thành viên Hội đồng tuyển
dụng,
- Các cơ quan có thí sinh đăng ký
dự tuyển,
- Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty
Điện lực Hà Tĩnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy (để đăng
tải),
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh
(để thông báo),
- Trường Đại học Hà Tĩnh,
- Lưu Hồ sơ tuyển dụng.
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