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THÔNG BÁO 
Về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển 

 (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 2021 

 

Căn cứ kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Y tế, để chuẩn bị tốt 
cho công tác xét tuyển, Sở Y tế triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển để phổ biến 

nội quy, quy chế dự xét tuyển và các thông tin cần biết khác cụ thể như sau: 

- Thành phần: 

+ Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

+ Ban Giám sát. 

+ Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng. 

+ 313 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) (Danh sách thí sinh) 

- Thời gian xét tuyển diễn ra trong 02 ngày: Từ ngày 28-29/12/2021 (thứ 
thứ Ba và thứ Tư). 

- Ngày 27/12/2021: Thí sinh tập trung, phố biến hình thức, nội quy, quy 
chế xét tuyển theo lịch cụ thể như sau: 

* Hội trường 1: 

+ Số báo danh từ 01-40: 14 giờ đến 14 giờ 30 phút 

+ Số báo danh từ 41-80: 14 giờ 40 phút đến 15 giờ 10 phút 

+ Số báo danh từ 81- 120: 15 giờ 20 phút đến 15 giờ 50 phút 

+ Số báo danh từ 121 - 160: 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

* Hội trường 2: 

+ Số báo danh từ 160-200: 14 giờ đến 14 giờ 30 phút 

+ Số báo danh từ 201-240: 14 giờ 40 phút đến 15 giờ 10 phút 

+ Số báo danh từ 241- 280: 15 giờ 20 phút đến 15 giờ 50 phút 

+ Số báo danh từ 281 - 313: 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

 - Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.  

- Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh. 

  * Lưu ý: Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do vi rút Corona (Covid -19). Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí 
sinh tham gia dự xét tuyển Vòng 2 phải thực hiện đúng 5K Bộ Y tế quy định, thí sinh phải 

thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 tại cơ sở có pháp nhân hoặc tập trung 



trước giờ dự thi 01 giờ tại điểm thi (Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh) để thực hiện thử test 

kháng nguyên SARS CoV-2 trước khi dự xét tuyền. Thí sinh có kết quả dương tính Covid-
19 thì không được tham gia dự tuyển, cách ly theo quy định. 

Sở Y tế thông báo đến thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Tổ 
giúp việc Hội đồng và các thí sinh biết, sắp xếp thời gian tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB-HC. 
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