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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1, đợt 2) 

 

 

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 tổ chức thi tuyển vòng 1, đợt 2 

cho 11 thí sinh đủ điều kiện nhưng chưa dự thi đợt 1 (tổ chức vào ngày 

04/3/2022) do phát hiện dương tính với Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 9 giờ, ngày 15/3/2022. 

2. Địa điểm: Tại cơ sở mới, trường Đại học Hà Tĩnh, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Nội dung, chương trình tổ chức:  

- Tổ chức thi vòng 1, đợt 2 bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi 

tính. 

- Thi môn Tiếng Anh, thời gian thi 30 phút. 

- Thi môn kiến thức chung, thời gian thi 60 phút. 

Thí sinh truy cập trang Web: www.htu.edu.vn để biết danh sách, số báo 

danh, số phòng thi, quy chế, nội quy thi hoặc xem niêm yết danh sách dự thi 

tại cơ sở mới trường Đại học Hà Tĩnh. 

4. Yêu cầu thí sinh mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 

công dân, có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục trước khi vào 

thi. Đồng thời thực hiện tốt 5K theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự tuyển công chức (vòng 1, đợt 2) 

chuyển thông báo này đến từng thí sinh để biết, thực hiện (đảm bảo tất cả 

các thí sinh nhận được thông báo này trong ngày 10/3/2022). 

(có danh sách thí sinh dự thi vòng 1, đợt 2 kèm theo) 

- Trường Đại học Hà Tĩnh chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo 

cho kỳ tuyển dụng. 

- Sở Y tế chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 

thời gian thi tuyển.  

- Công an tỉnh phối hợp với Hội đồng tuyển dụng đảm bảo an ninh, an 

toàn trong kỳ tuyển dụng. 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi theo thời 

gian nêu trên. 
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- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đăng tải thông báo 

này, đồng thời thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về kỳ tuyển dụng 

công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.  

- Văn phòng Tỉnh ủy đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử 

Đảng bộ tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 
 

 

Nơi nhận:                   
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), 

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, 

- Trưởng Ban Giám sát tuyển dụng, 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng, 

- Các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi vòng 

1, đợt 2, 

- Công an tỉnh, Sở Y tế,  

Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để đăng tải), 

- Đài PT và TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh (để thông 

báo), 

- Trường Đại học Hà Tĩnh,  

- Lưu Hồ sơ tuyển dụng. 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

kiêm 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Hải 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1 (ĐỢT 2) 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị 

1 Phan Thị Thắm  01/6/1990 Thị xã Kỳ Anh 

2 Dương Đình An 09/7/1995 Huyện Kỳ Anh 

3 Trần Thùy Dương 13/02/1998 Huyện Đức Thọ 

4 Nguyễn Tất Hoàng Thạch  18/9/1997 Huyện Hương Khê 

5 Đường Hải Yến 26/4/1997 Huyện Hương Khê 

6 Hoàng Phú Cường 04/8/1998 Huyện Hương Khê 

7 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 09/4/1999 Tỉnh đoàn 

8 Nguyễn Mậu Tùng 25/12/1994 Tỉnh đoàn 

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/4/1991 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

10 Nguyễn Thị Thúy Nga 09/12/1993 Hội Nông dân tỉnh 

11 Phạm Thế Mạnh 12/10/1991 Huyện ủy Vũ Quang 
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