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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển  

công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (thi vòng 1) 

——————— 

 Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thị 

xã Hoài Nhơn năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển 

dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022; 

 Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (sau đây 

gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã) thông báo triệu tập thí sinh tham 

dự kỳ thi tuyển (vòng 1) công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022, cụ thể như 

sau: 

 1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi: 

 - Thí sinh đủ điều kiện dự thi là thí sinh đã nộp phí dự tuyển theo quy định. 

 - Thí sinh chưa nộp phí dự tuyển theo Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày  

18/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ không được tham dự kỳ 

thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022. 

(có Danh sách kèm theo Thông báo này) 

 2. Về lịch tổ chức thi vòng 1: 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 15 phút ngày 

14/5/2022 (thứ Bảy), cụ thể như sau: 

 - Trước 06 giờ 30 phút: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để tiến hành khai 

báo y tế và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 - 07 giờ 15 phút: Khai mạc kỳ thi. 

 - Thi môn Kiến thức chung: hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút. 

 - Thi môn Tin học: hình thức trắc nghiệm, thời gian 30 phút. 

 Thí sinh được miễn thi môn tin  học đã được Hội đồng tuyển dụng thông báo 

công khai tại Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 18/4/2022, các thí sinh còn lại cần 

nắm rõ để tham dự đầy đủ. 
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 3. Địa điểm thi: 

 Trường Trung học cơ sở số 2 Bồng Sơn, số 11, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 4. Một số lưu ý: 

 - Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ có thông báo về số báo danh, 

phòng thi, sơ đồ vị trí phòng thi, nội quy thi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị 

xã để thí sinh biết, tham dự đúng địa điểm quy định. Đề nghị thí sinh thường xuyên 

theo dõi thông tin để thực hiện. 

 - Thí sinh dự thi thực hiện đúng nội quy kỳ tuyển dụng, mang theo Chứng 

minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy 

thân hợp pháp khác (có hình, ngày, tháng, năm sinh) để giám thị đối chiếu trước 

khi vào phòng thi; ngồi đúng số báo danh, để Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân lên mặt bàn để giám thị phòng thi và Hội đồng tuyển dụng, Ban Coi 

thi, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng kiểm tra. 

 - Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn đề nghị thí sinh có mặt tại địa điểm thi 

phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khai báo y tế, đeo khẩu trang, thực hiện 

đo thân nhiệt, vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn, quét mã QR-CODE), trước khi 

vào địa điểm tổ chức thi, phòng thi theo hướng dẫn của nhân viên y tế và giám thị 

phòng thi; tự giữ khoảng cách giữa người với người; trang phục gọn gàng, thể hiện 

văn minh, lịch sự. 

 (Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND thị xã 

Hoài Nhơn và thay cho Giấy báo triệu tập tham dự kỳ thi và được gửi trực tiếp đến 

thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký) 

 Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 thông 

báo để các thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Cổng TTĐT thị xã (để đăng tải); 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: HĐTD. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Võ Đông Giang 
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