
UBND THI XA HOAI NHON
HQI EONG TUYE,N DUNG VIEN
cHrIc sU NGHTEP VH-TT-TT

VA STI NGHIE,P KHAC

cgNG Ho,q. xA Her crru xcHi.q. vrET NAM
DQc l$p - TrY do - II4nh Phlic

Hodi Nhon, ngdylithdngilndm 2021

56: -/O /TB-HDTD

" rnoNcnAo
V6 viQc triQu t$p thi sinh tham drf ki thi tuy6n vi6n chrfrc sg nghiQp vin h6a -
th6ng tin - th6 thao vh sg nghiQp khic thi xfl Hoii Nhcrn nilm 202l (thi vdng 1)

Cdn cir K6 hoach sO O+A(H-IIBND ngey rcfi D02l cira TIBND Jhi xe Hodi

Nh<yn vA viQc tuy,5n dUng vi6n chric sg nghiQp vdn h6a - th6ng tin - th6 thao vd sg

nghiQp kh6c thi xd Hodi Nhon ndm 2021.

C6n cri Quy6t dinh s6 15059A/QE-UBND ngey 0811112021 cira Chu tich
IIBND thi xd v6 viQc ph6 duyQt danh s6ch thi sinh du di6u kiQn tham dU ki tuy6n
dUng vi6n chric 11, ngfrigp vin h6a - th6ng tin - thti thao vd su nghiQp kh6c thi xd

Hodi Nhcrn ndm202l.

HQi d6ng tuyi5n dUng vi6n chric sg nghiQp v[n hoa - th6ng Ii, - thiS thao v]r sg

nghipp kh6c thi 
"a 

Hodi Nhon ndm 2021 6i" doy gqi tdt ld IlOi ding tuydn &1ng vi€n

ch*c thi xd) th6ng b6o triQu tpp thi sinh tham dU lci thi tuy6n (vdng 1) vi6n chric sy

nghiep v6n h6a - th6ng tin - th6 thao vir sp nghiQp khSc thf xd Hodi Nhcrn ndm202L,
cg th6 nhu sau:

1. Vd thf sinh tIfr didu kiQn dg thi

- Thi sinh du diAu ki€n dg thi le thi sinh dd nQp phi ds tuyiSn theo quy dinh.
' - Thi sinh chua nQp phi dg tuy6n theo Th6ng b6o sO OS/TB-HDTD ngay

08llll2}21 ctra HQi d6ng tuy6n dUng vi6n chirc thi x5 sE kh6ng dugc tham dg k! thi

tuy6n vi6n chric sg nghiQp v6n h6a - th6ng tin - th6 thao vir sg nghiep kh5c thi xd

ndm202l.
(Cd danh sdch kdm theo Th6ng bdo nay).

2. VA [ch t6 chrfrc thi vdng L: 01 ngey, UEt eAu hic 07 gio 15 phirt ngdy

27ltll2\21. Cu th6 nhu sau:

- nu6i s6ng ngiy 27l1lt202lz

+ Tru6c 06 gid 30 phrit: Thi sinh c6 m{t tai dia <li6m thi de ti6n hanh khai b5o

y t6 theo quy dinh.

+ 07 gid 15 phrit: Khai mgc kj,' thi. Fnnh $ric trgc ,,ry"1.,n6 ngtri c6c thi sinh

sau k]ri lem thtr tUc mrai b6o y t5 thi vho tr.uc triiSp phdng thi de dU L6 khai mpc Kj'
tuy6n dUng dung thcri gian quy itlnh.

+ Thi m6n Tin hgc: hinh thhc 1ll6c nghiQm, 30 phrit.

+ Thi m6n tii5ng Anh: hinh thric tric nghiQm, 30 phrit.



Cdc thi sinh duqc miSn thi mdn tin hqc hodc ngoqi ngft dd duqc HQi d6ng
:,

tuyen d?mg wen ch{rc th6ng bdo- c6ng khai .tqi Th6ng bdo sd )7/TB-HDTD ngdy

0B/11/2027, cdc thi sinh cdn lqi cin nd* rd dA tham dry ddy dfi

- gu6i chi6u ngiy 27t11./2021,:

+ 13 gid 30 phirt: Thi sinh c6 mit tai <Iia di6m thi de thuc hiQn do thdn nhi0t,

qu6t m5 QR-CODE trudc khi vio phdng thi.

+ 14 gid 30 phirt: Thi m6n Kii5n thirc chung: hinh thric tr6c nghiQm, 60 phirt.

3. VA'tlia tli6m thi: t4i Trubng Trung hgc co sd s6 2 B6ng Son (phuong Bdng

Son, thi xd Hodi Nhon, tinh Binh Dinh).

4. MOt sd luu y:

- HOi d6ng tuy6n dung vi6n chric thf xd sE c6 th6ng b6o vA sO b6o danh, phong

thi, so d6 vi tri phdng thi, nQi quy thi d6qg t6i tr6n Trang th6ng tin diQn ttr cria thi xd

d€ cdcthi sinh Uii5t, thu- dU dring dia di6m quy dfnh. D6 nghi thi sinh thucrng xuy6n

theo d6i th6ng tin d6 thgc hiQn.

- Thi sinh mang theo thr*g minh.nh6n.d6n ho{c Th6 cdn cu6c.c6ng $an(16
6nh, ngiy thang ndm sinh) d6 giSm thi ddi chi6u tru6c khi vio phdng thi; ng6i dring

vitri theo st5 b6o danh, dO Chimg minh nhdn ddn ho{c Th6 c6n cu6c c6ng dAn 16n m{t
ban de cdc gifunthi phdng thi vi HQi d6ng tuy6n dpng, Ban Coi thi, Ban Gi6m s5t kj'
tuy6n dung ki,5m tra.

- DC dim b6o an todn trong phdng chiSng dich COVID-l9, HOi d6ng tuy6n

dung vi6n chirc thi xd dA nghi thi sinh c6 m{t tai dia di6m thi ph&i thyc hiQn k}rai b6o

y G; deo khAu trang, thgc hiQn do thdn^nhieJ,vQ sinh tay v6i dung dfch s5t ryluen,
qu61mA QR- CODB t*6" khi vdo dia di6m t6 chric thi, phdng thi theo huong d6n cria

nhan vi6n Y t6 vd gi6m thi phdng thi; tg git khoang cdch gifia ngudi v6i ngudi; trang

phUc ggn girng, the hign vin minh, lich sg.

Oe thuan lgi cho c6ng t6c khai b6o y.td ci,r- cdc thi sinh, d6m b6o thdi gian dg

thi dc 
"ghi 

thi sinh thgc hiQn khai b5o y ii t*q c (Khai bdo Theo mdu Td khai y td
dinh kdm theo Th1ng bdo ndy vd trAn phdn mdm PC - Covid). NQi dung k*rai b5o

dusc tinh d6n 24 gid ngey 261111202l.

D4c biQt, thf sinh kfii tdi dia di6m t6 chric thi phii xu6t trinh Td khai y t6 @Au

ffAn) vdkfitqui x6t nghiQm im tinh voi SARS-CoV-2 cdn hiQu lgc trong ving72
gid kC tt thdri di6m 16y mdu.

- Thf sinh 6 c5c dia phuong c6 dfch, vung nguy co d-ich benh cAn c6 kiS hoach

AilryvA thi xd Hodi Nhcyn d6m b6o theo quy dinh phdng, ch6ng dich COVID-19 trudc

khi tham gia dy thi. Khi A6ryv6 dia phuong phai tnUc friQn khai b6o y t6 trung thy.;
hodn thenh viQc thgc hiQn c6c biQn ph6p cdchly y t6l theo d6i sric kh6e phdng ch6ng

dich COVID-l9 theo quy dinh tai C6ng vdn s6 4541ISYT-NVY ngay l5llll2021 cria

Sd Y tC tinfr Binh Dinh (kd* theo Th6ng bdo nay) tru6c khi tham gia dp thi.

- Thi sinh c6 dinh chinh, didu chinh vn bd sung th6ng tin, thi kip thoi 1i6n h€

Phdng NQi vu thi xd (SO Aign tho4i: 0256.3861.018) tru6c 17 gid ngdy 2011112021.



Thi sinh c6 d6u hiQu ho, s6t ho{c cdc vdn AC UCn quan d6n sric kh6e trong ngdy td
chirc thi phii kfp thdi b6o c6o cho nh6n vi6n Y tiS hoAc Gi6m thi coi thi de dugc gi6i

A.
quyet.

(Th6ng bdo ndy da.oc ddng tdi trAn Trang th6ng tin diQn tft cfia UBND thi xd,
dia chi www.hoainhon.binhdinh.gov.vnvd thay cho giiiy bdo tri€u tQp tham dw tci thi)

HQi il6ng tuytin dUng vi6n chric sU nghlep sg nghiQp vdn h6a - th6ng tin - th6

thao vd sg nghiQp kh6c lbi xa Hodi Nhon ndm 2021 th6ng b6o tt6 cdc thi sinh bi6t vd
thUc hiQn nghiOm *".,/

Noi nhQn:
- S& NOi 

"u 
(tte gi6m sit);

- Trang TTDT th! xa (d6 ddngtii);
- IIBND cfucxd, phudmg (d€ deng t6i);
- PhdngNOi vu;
- DOi QLrr d6 thi;
- Ban QuAn lj Rung phdng hQ;

- Trungtnm VH-TT-TT;
- Trung tem GDNN-GDTX;
- Trung t0m Dlch vp n6ng nghi€p;
- Luu: HDTD.

I DONG TUYEN DUNG

ICH UBND THI XA
Ph4m Vin Chung
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Chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ

Tin 

học

1 Trần Tấn Hiếu 20/02/1994
An Tân - An Lão - 

Bình Định
Đại học Quản lý tài nguyên rừng Anh B Tin B Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý Rừng phòng hộ V.03.10.29 Tiếng Anh

2 Võ Khôi Minh 24/11/1987
Hoài Châu - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Quản lý tài nguyên rừng Anh C Cơ bản Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý Rừng phòng hộ V.03.10.29 Tiếng Anh

3 Nguyễn Thanh Hiếu 19/02/1981
Hoài Châu - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kinh tế nông nghiệp Anh B Tin B Kỹ thuật lâm sinh Ban Quản lý Rừng phòng hộ V.03.10.29

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

4 Đinh Phong 23/10/1990
Tam Quan Nam - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kinh tế Nông nghiệp Anh B Tin B Kỹ thuật lâm sinh Ban Quản lý Rừng phòng hộ V.03.10.29 Tiếng Anh

5 Huỳnh Tiến Vũ 16/12/1989
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kinh tế Nông nghiệp Anh B Tin B Kỹ thuật lâm sinh Ban Quản lý Rừng phòng hộ V.03.10.29 Tiếng Anh

6 Nguyễn Quyết Chí 05/05/1996
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học kỹ thuật công trình xây 

dựng

Anh Bậc 

3
Cơ bản

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

7 La Văn Tống 02/10/1991
Tam Quan Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học kỹ thuật công trình xây 

dựng
Anh B Tin B

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

8 Trần Minh Tuân 20/10/1991
Hoài Hảo - Hoài Nhơn 

- Bình Định

Đại học kỹ thuật công trình xây 

dựng
Anh B Tin B

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

9 Huỳnh Hữu Danh 20/12/1987
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định

Đại học Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Anh B Tin A

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

10 Trần Sỹ Hiệu 02/09/1987
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Đại học Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Anh B Cơ bản

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

11 Võ Văn Quốc 03/11/1984
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Anh B Tin B

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

12 Nguyễn Hữu Uy 10/03/1988
Hoài Đức - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học Xây dựng dân dụng Anh B Cơ bản

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

DANH SÁCH THÍ SINH 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 (Đã nộp phí dự tuyển)

(Kèm theo Thông báo số  10/TB-HĐTD ngày   16/11 /2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021)

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

 VH-TT-TT VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

Ghi 

chúHọ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ Miễn 

thi tin 

học

Ban Quản lý Rừng phòng hộ

Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị

Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển Cơ quan đăng ký dự tuyển

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Diện 

ưu tiên

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN DỰ TUYỂN
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Chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ

Tin 

học

Ghi 

chúHọ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ Miễn 

thi tin 

học

Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển Cơ quan đăng ký dự tuyển

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Diện 

ưu tiên

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN DỰ TUYỂN

13 Trương Nam Phú 27/04/1988
Tam Quan - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học kỹ thuật điện điện tử và 

Viễn thông
Anh B Tin B

Quản lý trật tự xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật 

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

14 Trịnh Phạm Thế Duy 01/06/1986
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học Quản trị kinh doanh Anh C Tin B Nhân viên Kế hoạch tổng hợp

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

15 Lê Thanh Hiền 20/12/1984
Hoài Xuân - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Quản trị kinh doanh Anh B Tin B Nhân viên Kế hoạch tổng hợp

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

16 Tô Thu Xương 24/08/1989 X
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học Quản trị kinh doanh Anh B Tin B Nhân viên Kế hoạch tổng hợp

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

17 Lê Quang Đại 20/02/1997
Hoài Thanh - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Luật hành chính Anh B1 Văn phòng Quản lý công tác pháp chế

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

18 Huỳnh Thị Bích Liễu 15/08/1982 X

Phong Phú - Bình 

Chánh - TP. Hồ Chí 

Minh

Đại học Luật hành chính Anh B Tin A Quản lý công tác pháp chế
Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

19 Mai Thành Long 10/12/1997
Canh Thuận - Vân 

Canh - Bình Định
Đại học Luật hành chính Anh B1 Nâng cao Quản lý công tác pháp chế

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003

Người 

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng Anh

20 Phạm Huy Hoàng 07/08/1987
Hoài Hảo - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học Quản lý đô thị Anh B Tin A Quản lý trật tự đô thị

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

21 Lê Văn Trọn 25/11/1988
Tam Quan Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Quản lý đô thị Anh B Cơ bản Quản lý trật tự đô thị

Đội Quản lý trật tự đô thị 

thuộc Phòng Quản lý đô thị
01.003 Tiếng Anh

22 Nguyễn Minh Cảnh 02/08/1983
Hoài Xuân - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Chăn nuôi - Thú y Anh B Tin B

Chăn nuôi và thú y; phòng chống 

dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm soát 

vệ sinh thú y

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
V.03.04.11

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh

23 Hoàng Xuân Hòa 08/08/1990
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học kỹ thuật xây dựng Anh B Cơ bản

Quản lý khai thác công trình thủy 

lợi, hồ đập

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
V.05.02.07 Tiếng Anh

24 Lê Thị Hoa 01/01/1991 X
Hoài Thanh - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kế toán - Kiểm toán Anh C Tin B Nhân viên Kế toán

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
06.031 Tiếng Anh

25 Nguyễn Thị Thiên Hương 19/09/1991 X
Hoài Thanh - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Tài chính - Kế toán Anh C Tin B Nhân viên Kế toán

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
06.031 Tiếng Anh

26 Nguyễn Thị Hương Quỳnh

10/02/1991

X
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kế toán Anh C Tin B Nhân viên Kế toán

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
06.031 Tiếng Anh

27 Phan Thị Thanh Thoại 11/09/1992 X
Hoài Tân - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Kế toán Anh B Tin B Nhân viên Kế toán

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
06.031

Con bệnh 

binh
Tiếng Anh

28 Lê Thị Hồng Yến 20/02/1990 X
Hoài Sơn - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Quản trị kinh doanh Anh B Tin B Theo dõi nông thôn mới

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp
01.003 Tiếng Anh

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
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Chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ

Tin 

học

Ghi 

chúHọ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ Miễn 

thi tin 

học

Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển Cơ quan đăng ký dự tuyển

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Diện 

ưu tiên

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN DỰ TUYỂN

29 Nguyễn Thị Khởi 20/11/1983 X
Hoài Xuân - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học Trồng trọt/ Chứng chỉ 

sư phạm dạy nghề trình độ 

trung cấp, cao đẳng nghề

Anh C Cơ bản Giáo viên dạy nghề làm vườn

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

V.09.02.07 Tiếng Anh

30 Lê Văn Tô 26/12/1982
Phù Mỹ - Phù Mỹ- 

Bình Định

Đại học Trồng trọt/Chứng chỉ 

sư phạm dạy nghề trình độ 

trung cấp, cao đẳng nghề

Anh C Cơ bản Giáo viên dạy nghề làm vườn

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

V.09.02.07 Tiếng Anh

31 Võ Thị Kim 18/07/1990 X
Hoài Xuân - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Cao đẳng Quản trị văn phòng - 

lưu trữ
Anh B Tin B Văn thư - Lưu trữ

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

V.01.02.02 Tiếng Anh

32 Đặng Thị Thảo Nguyên 05/09/1991 X
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Cao đẳng Quản trị văn phòng - 

lưu trữ
Anh B Tin B Văn thư - Lưu trữ

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

V.01.02.02 Tiếng Anh

33 Trần Quang Hải 10/11/1992
Hoài Thanh - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học Quản lý văn hóa/ bồi 

dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần
Anh B Tin A Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.02.06 Tiếng Anh

34 Nguyễn Thị Thái Ngân 25/04/1988 X
Tam Quan - Hoài 

Nhơn - Bình Định

Đại học Công tác xã hội/ Sơ 

cấp nghiệp vụ báo chí
Anh B Tin B Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.02.06 Tiếng Anh

35 Huỳnh Thị Thành 09/11/1994 X
Hoài Thanh- Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Báo chi - truyền thông

Anh 

Toefl 

417

Tin A Phóng viên
Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.02.06 Tiếng Anh

36 Võ Hoàng Vi 18/11/1993 X
Cát Tân - Phù Cát - 

Bình Định
Đại học Báo chi Anh C Tin B Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.02.06 Tiếng Anh

37 Võ Văn Hương 10/07/1988
Tam Quan - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Quản lý văn hóa Anh B cơ  bản

Hướng dẫn viên văn hóa, văn nghệ 

và thông tin tuyên truyền

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.10.07.23 Tiếng Anh

38 Lê Thanh Tuấn 10/11/1974
Hoài Tân - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Giáo dục thể chất Anh C Cơ bản Huấn luyện viên Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.10.01.03 Tiếng Anh

39 Phạm Trung Giang 14/05/1993
Hoài Sơn - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Công nghệ thông tin Anh B

Quản lý công nghệ thông tin: chức 

danh Quản trị viên hệ thống

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.06.14 Tiếng Anh x

40 Lê Quang Huy 29/10/1998
Tam Quan - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Công nghệ thông tin Anh B1

Quản lý công nghệ thông tin: chức 

danh Quản trị viên hệ thống

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.06.14 Tiếng Anh x

41 La Thanh Tuân 03/03/1992
Hoài Hải - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Công nghệ thông tin Anh B

Quản lý công nghệ thông tin: chức 

danh Quản trị viên hệ thống

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.06.14 Tiếng Anh x

42 Nguyễn Anh Tú 05/06/1993
Hoài Tân - Hoài Nhơn - 

 Bình Định
Đại học Công nghệ thông tin Anh B

Quản lý công nghệ thông tin: chức 

danh An Toàn thông tin mạng

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
V.11.05.11

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh x

43 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 29/08/1992 X
Tam Quan Nam - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kế toán Anh B Tin B

Nhân viên Kế toán kiêm văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
06.031 Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
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Chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ

Tin 

học

Ghi 
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Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ Miễn 

thi tin 

học

Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển Cơ quan đăng ký dự tuyển

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Diện 

ưu tiên

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN DỰ TUYỂN

44 Luận Thị Thi 29/07/1989 X
Hoài Thanh Tây - Hoài 

Nhơn - Bình Định
Đại học Kế toán Anh B Tin B

Nhân viên Kế toán kiêm văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
06.031 Tiếng Anh

45 Phan Võ Diệu Trí 31/03/1987 X
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định

Thạc sĩ Kế toán, Đại học Kế 

toán - kiểm toán

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh

Kỹ thuật 

viên

Nhân viên Kế toán kiêm văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
06.031 x

46 Nguyễn Đức Trung 20/08/1983
Bồng Sơn - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Đại học Kế toán Anh B Tin B

Nhân viên Kế toán kiêm văn thư - 

lưu trữ

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao
06.031 Tiếng Anh

- Danh sách này có 46 thí sinh./.



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v hướng dẫn công tác giám sát, 

tổ chức xét nghiệm, cách ly, 

theo dõi sức khỏe phòng,  

chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 

7148/UBND-VX ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao Sở Y tế hướng dẫn 

công tác giám sát, tổ chức xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế,  

Sở Y tế hướng dẫn triển khai giám sát, tổ chức xét nghiệm, cách ly, theo dõi 

sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Về đánh giá cấp độ dịch: 

UBND các huyện, thị, thành phố đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ cấp 

xã; đối với những xã, phường, thị trấn có dịch thực hiện đánh giá quy mô nhỏ nhất 

có thể là theo khu vực, thôn) để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp. 

2. Về công tác xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe: 

- Các cấp chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng và các đơn vị 

liên quan tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố 

có số ca mắc COVID-19 cao (đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…); tăng cường, chủ 

động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là các địa phương 

có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, 4, các 

trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo 

dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19. Tích cực phát huy 

vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt Tổ COVID-19 cộng đồng trong giám sát, 

xét nghiệm, theo dõi y tế. 

- Tiếp tục xử lý theo quy định các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương 

tính với SARS-CoV-2. Trong đó, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương và 

“Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà” của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 để đề xuất việc thực hiện cách ly 

người nhiễm COVID-19 tại nhà, Sở Y tế sẽ phối hợp với địa phương để triển khai 

phương án cách ly người nhiễm COVID-19 tại nhà được an toàn và hiệu quả. 

- Rà soát và thiết lập, kiện toàn các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác 

chăm sóc sức khoẻ và phòng, chống dịch cho người dân theo Quyết định số 

4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; hoàn thiện Kế hoạch cung cấp ô xy y 
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tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo đáp ứng nhu cầu ô xy y tế tại địa 

phương khi có dịch xảy ra. 

- Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, không yêu 

cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn quản lý. 

- Về tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục kèm theo.  

Khi thực hiện xét nghiệm sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-

2 đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về, cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tự theo dõi 

sức khỏe; chỉ chỉ định xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp thật sự cần 

thiết để xác lập chẩn đoán đối với các trường hợp nêu trên. 

3. Về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh:  

- Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao 

động: (i) xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, 

đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ; (ii) xét 

nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất; (iii) xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động 

có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp 

gộp mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR khi xét 

nghiệm định kỳ, sàng lọc. 

- Trên cơ sở tình hình thực tế và cấp độ dịch trên địa bàn, các địa phương chủ 

động quyết định cụ thể về: tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao 

động có nguy cơ lây nhiễm cao; phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ 

chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động.  

- Không áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất, tỷ lệ xét nghiệm, 

phương án lưu trú tập trung, cách ly, tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động 

tại các văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021, 

6666/BYTMT ngày 16/8/2021, 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế. 
 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Ban QL Khu kinh tế tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KSBT; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT các huyện, TX, TP (thực hiện); 

- Các phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 



Phụ lục 

HƢỚNG DẪN CÁCH LY, THEO DÕI SỨC KHỎE, XÉT NGHIỆM  

ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ CAO ĐẾN/VỀ TỈNH TỪ ĐỊA BÀN CÓ DỊCH 

 

Đối tƣợng Cách ly tập trung Cách ly tại nhà/ 

nơi lƣu trú 

Tự theo dõi sức khoẻ 

tại nhà/nơi lƣu trú 

Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

Yêu cầu 

- Đã tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 (thẻ 

xanh trên Sổ Sức khoẻ 

điện tử hoặc giấy chứng 

nhận tiêm đủ liều vắc xin 

của cơ quan có thẩm 

quyền cấp) 

- Đã khỏi bệnh COVID-

19 trong vòng 6 tháng 

tính đến thời điểm về địa 

phương (có giấy ra 

viện/giấy xác nhận khỏi 

bệnh COVID-19) 

  
07 ngày kể từ ngày 

đến/về địa phương 
Ngày thứ nhất 

- Nghiêm túc thực hiện 

Thông điệp 5K; 

- Thông báo ngay cho 

cơ quan y tế nếu có dấu 

hiệu bất thường về sức 

khỏe như ho, sốt, khó 

thở, đau rát họng, mất 

vị giác để theo dõi và 

xử trí theo quy định. 

Chưa đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 (thẻ 

vàng trên Sổ Sức khoẻ 

điện tử hoặc giấy chứng 

nhận tiêm chủng của cơ 

quan có thẩm quyền cấp) 

 
07 ngày kể từ ngày 

đến/về địa phương 
07 ngày tiếp theo 

Ngày thứ nhất, ngày thứ 7 

kể từ ngày về địa phương 

Chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 

Áp dụng hình thức cách ly tập trung 

HOẶC cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 

ngày kể từ ngày về địa phương 

14 ngày tiếp theo 

Ngày thứ nhất, ngày thứ 7, 

ngày thứ 14 kể từ ngày về 

địa phương 

 



     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TTYT HOÀI NHƠN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

TỜ KHAI Y TẾ 

Trường hợp liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 

 

▪ Họ tên: ...............................................Năm sinh...................Giới tính:............. 

▪ Số hộ chiếu hoặc CMND: .............................................................................. 

▪ Nghề nghiệp……………………Nơi công tác, học tập………………………… 

Địa chỉ nơi ở trước khi về: số nhà, thôn/khu phố……………………Xã/phường/thị 

trấn……………….…Huyện/thị xã/thành phố:……..…….….Tỉnh/thành…..…….…….. 

Địa chỉ nơi ở trước khi về: số nhà, thôn/khu phố……………………Xã/phường/thị 

trấn……………….…Huyện/thị xã/thành phố:……..…….….Tỉnh/thành…..…….…….. 

Điện thoại liên  lạc: ……………………….. Email: …………………………….. 

Ngày về địa phương lưu trú: ……………………………………………………. 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến tỉnh/thành phố nào không? (nếu có ghi 

rõ): …………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………….…………… 

Trong vòng 14 ngày Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không? 

a. Sốt đột ngột >38°c  Có  Không  

b. Ho:  Có  Không  

c. Khó thở:  Có  Không  

d. Các triệu chứng khác  Có  Không  

Tiền sử dịch tễ: Trong vòng 14 ngày trước ANH (CHỊ) có: 

a. Sống/đi/đến vùng xác định có trường hợp mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

Nếu có ghi rõ xã, phường có ca bệnh: …………………..……………………………………… 

b. Chăm sóc trường hợp xác định, hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

c. Sống, làm việc cùng trường hợp xác định hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

d. Ngồi gần trên cùng chuyến xe/tàu/máy bay ... với trường hợp xác định hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

e. Tiếp xúc trực tiếp với trường hợp xác định hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

f. Có làm việc trong các cơ sở y tế?   Có        Không    Không biết 

g. Tiền sử dịch tễ khác (nếu có, ghi rõ)…………………………………………………………... 

Tình trạng sức khỏe hiện tại : 
a. Sốt đột ngột >38°c  Có  Không  

b. Ho:  Có  Không  

c. Khó thở:  Có  Không  

d. Các triệu chứng khác  Có  Không  

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp sai 

thông tin có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 

                                                              …………, ngày     tháng     năm 2021  

              Cá nhân khai báo 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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