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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 

 
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Hòa Thành về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2021; Quyết định số 

7153/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc phê 

duyệt danh sách người có đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 

2021. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự 

thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021, như sau: 

1. Triệu tập thí sinh  

Triệu tập 11 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã  

(có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 08/01/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, địa chỉ: số 68 đường Nguyễn Chí 

Thanh, khu phố 2 Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

3. Hình thức, nội dung 

a. Hình thức thi: thi trắc nghiệm 

b. Nội dung thi: gồm 02 phần 

- Phần 1: Kiến thức chung, thời gian làm bài 60 phút; 

- Phần 2: Tin học, thời gian làm bài 30 phút. 

4. Quy định đối với thí sinh đến tham dự thi 

- Phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để thực hiện các thủ tục dự thi 

và test nhanh Covid 19. 

- Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ Căn cước công dân để Giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi và một số loại 

thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được mang vào phòng thi 

điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, 

phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin 

khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi. 

- Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị, giữ trật tự và không hút thuốc hoặc sử 

dụng chất kích thích trong phòng thi. 
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- Khi đến dự thi phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

Công văn số 4150/UBND-KGVX ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều 

kiện bình thường mới. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID -19, thí sinh tham dự kỳ thi 

phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; đeo 

khẩu trang y tế; thực hiện khai báo y tế; thí sinh thuộc đối tượng cách ly tập trung, 

cách ly tại nhà theo quy định của Trung ương và địa phương thì không được tham dự 

kỳ thi. 

Tài liệu ôn tập đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân thị xã Hòa Thành, địa chỉ: https://hoathanh.tayninh.gov.vn. 

Thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân thị xã Hòa Thành, địa chỉ: https://hoathanh.tayninh.gov.vn  và niêm yết công 

khai tại trụ sở của Khu Hành chính thị xã Hòa Thành, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân 

dân xã, phường./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Cổng TT điện tử Hòa Thành; 

- VP.HĐND - UBND thị xã; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, PNV. 

          KT.CHỦ TỊCH  

            PHÓ CHỦ TỊCH 
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