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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh và các đợt thi vòng 2  

kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 
 
 

 

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 thông báo danh 

sách thí sinh và các đợt thi vòng 2 (phỏng vấn), kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk 

Nông năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian thi: diễn ra trong 2 ngày (ngày 13 và ngày 14/3/2022),  bắt đầu 

từ sáng ngày 13/03/2022. 

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30  phút. 

Đề nghị thí sinh dự thi vòng 2 có mặt tại phòng thi trước 15 phút để thực 

hiện các thủ tục trước khi dự thi. 

Nội dung tài liệu các lĩnh vực thi vòng 2 đã được Hội đồng tuyển dụng 

thông báo tại Thông báo số 69/TB-HĐTD ngày 09/12/2021 về danh mục các văn 

bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021. 

Trước khi dự thi, đề nghị thí sinh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng kỹ thuật RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ 

(tính đến thời điểm dự thi). Trong trường hợp thí sinh có kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2, báo cáo ngay với Hội đồng tuyển dụng công chức (qua thư ký Hội 

đồng, số điện thoại: 0916. 822.979) để xem xét bố trí địa điểm, thời gian thi tuyển 

cho phù hợp. 

- Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại ngữ, tin học. 

Địa chỉ: số 196 đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa thành, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông. 

Hội đồng thông báo để Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan khối Đảng, Mặt 

trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố niêm yết tại trụ sở và phối hợp triển khai đến các thí sinh để biết 

và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

Đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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