
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-SKH         Đắk Nông, ngày       tháng       năm 2022      

THÔNG BÁO 

Về các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức  

tỉnh Đắk Nông năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021; Thông báo số 

88/TB-HĐTT ngày 25/01/2022 về thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông 

năm 2021. 

Để đảm bảo công tác tuyển dụng công chức đúng theo quy định, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo đến các thí sinh đăng ký thi tuyển công 

chức các vị trí thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu thí sinh nộp lệ phí thi tuyển công chức trước ngày 17/02/2022 để 

Hội đồng tổng hợp danh sách theo quy định. 

2. Khi tham dự kỳ thi, yêu cầu thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân (chứng 

minh nhân dân/thẻ căn cước công dân) để xuất trình khi có yêu cầu. 

3. Trước khi đến địa điểm dự thi (ngày 22/02/2022) các thí sinh phải có kết 

quả xét nghiệm Sars-Cov-2 âm tính bằng kỹ thuật RT-PCR hoặc test nhanh kháng 

nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ (tính từ thời điểm làm lễ khai mạc kỳ thi). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo để các thí sinh được biết 

theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Các thí sinh dự thi; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP(h). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Đông 
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