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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự  

thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTDCC ngày 15/3/2022 của Hội đồng 

Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức 

tỉnh An Giang năm 2021. 

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 1, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An 

Giang năm 2021 thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham dự thi 

Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Triệu tập 211 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển 

công chức tỉnh An Giang năm 2021 (Chi tiết theo danh sách đính kèm). 

2. Nội dung và hình thức thi Vòng 2: Thi phỏng vấn. 

3. Thời gian và địa điểm thi: 

3.1. Địa điểm: Tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, 

phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

3.2. Ngày thi Vòng 2: thứ bảy, ngày 16/04/2022. 

(Lịch thi chi tiết Hội đồng Tuyển dụng sẽ có thông báo đến thí sinh) 

4. Một số nội dung thí sinh lưu ý: 

- Thí sinh có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được tham dự kỳ 

thi (phiếu xét nghiệm còn hiệu lực trong 24 giờ đối với xét nghiệm nhanh và 

trong 72 giờ đối với xét nghiệm PCR) và xuất trình khi tham dự kỳ thi. Thực 

hiện nghiêm 5K trong suốt kỳ thi và theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm 

quyền. Khi thí sinh có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, khó thở, đau họng, …) thì 

báo ngay đến Giám thị phòng thi để có hướng xử lý theo quy định. 



- Thí sinh phải đến địa điểm thi trước thời gian thi 15 phút để các Giám 

thị gọi tên vào Phòng thi. 

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính còn 

hiệu lực, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để 

xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi. 

Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm 

yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Cổngg thông tin điện tử tỉnh 

https://www.angiang.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ 

http://sonoivu.angiang.gov.vn./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- HĐ Tuyển dụng công chức 2021; 

- Ban Giám sát; 

- Sở Nội vụ;                                            

- Trường Đại học An Giang; 

- Lưu HĐTD. 
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