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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1,  

kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã  

  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Can Lộc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp 

xã; Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Can Lộc về 

việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã (có danh sách kèm theo) như 

sau: 

1. Hình thức thi vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi 

trên máy vi tính. 

2. Nội dung: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ 

máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà 

nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời 

gian: thi 60 phút. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 

a) Thời gian tổ chức thi: 01 ngày, ngày 27/03/2022. (Chủ nhật). 

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. 

b) Địa điểm: Tại phòng thực hành tin học, Trường THCS Xuân Diệu, thị 

trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh 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 trước giờ thi 45 phút (mang theo giấy xét nghiệm COVID-19 

đang còn hiệu lực tính đến 17 giờ ngày 27/3/2022 để bộ phận y tế kiểm tra và 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


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 (gửi giấy xét 

nghiệm) qua phòng Nội vụ trước 16 giờ 00 phút, ngày 25/3/2022 để phòng Nội vụ 

tổng hợp, báo cáo về Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét tổ chức thi vòng 01 cho 

số thí sinh này vào thời điểm thích hợp, nhưng chậm nhất trước ngày 10/4/2022 

(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 phòng Nội vụ biết hoặc 

báo cáo sau 16 giờ ngày 25/3/2022 thì coi như thí sinh tự ý bỏ thi.  

- Danh sách, số báo danh, số phòng thi, quy chế, nội quy thi và các thông 

tin khác được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc 

(địa chỉ: https://canloc.hatinh.gov.vn) đề nghị các thí sinh, tổ chức có liên quan 

thường xuyên theo dõi để cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng 

hoặc xem niêm yết danh sách dự thi vào chiều ngày 25/03/2022 tại Trường 

THCS Xuân Diệu, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

 - Trường THCS Xuân Diệu chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo 

cho kỳ tuyển dụng. 

 - Phòng Y tế chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong 

thời gian thi tuyển.  

- Công an huyện phối hợp với Hội đồng tuyển dụng đảm bảo an ninh, an 

toàn trong kỳ tuyển dụng.  

- Giám đốc Điện lực huyện Can Lộc: đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi 

theo thời gian nêu trên.  

- Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, đồng thời 

thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về kỳ tuyển dụng công chức cấp xã.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban giám sát tuyển dụng; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Công an huyện, Phòng Y tế, Phòng VH-TT; 

- Điện lực Can Lộc; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Cổng 

Thông tin điện tử huyện; 

- Trường THCS Xuân Diệu;  

- Các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 
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