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THÔNG BÁO 
Một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  

tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020 
 

Căn cứ Kế hoạch số 240/KH-HĐTDVC ngày 03/11/2021 của Hội đồng 
tuyển dụng viên chức năm 2020 về việc tổ chức thi tuyển viên chức huyện 

Chiêm Hóa năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 2501/UBND-VX ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh COVID- 19. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa thông báo như sau:  

1. Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức phải thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của cấp có thẩm quyền 
và khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình dự thi (Luôn thực hiện thông điệp 

5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, 
mất vị giác thì báo ngay cho Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng và cơ quan y tế 

để theo dõi, xử trí theo quy định).  

2. Thí sinh đến từ vùng dịch bệnh COVID-19 có mức độ nguy cơ cao - 

cấp độ 3 (vùng cam) và nguy cơ rất cao - cấp độ 4 (vùng đỏ) lưu ý:  

- Liên hệ với Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng trước ngày 28/11/2021 
(qua số điện thoại 0207.3855.719 hoặc 0829.396.389) để được tư vấn, hỗ trợ địa 
điểm lưu trú trong thời gian tham gia thi tuyển từ ngày 30/11 đến 18 giờ ngày 

02/12/2021 (thí sinh tự túc kinh phí sinh hoạt trong thời gian lưu trú).  

- Thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 
(bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) trong thời hạn 72 

giờ tính đến 18 giờ ngày 02/12/2021.  

Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện, điện 

thoại 0207.3855.719 (trong giờ hành chính) để phối hợp giải quyết./. 
 

ơNơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Thí sinh dự thi; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
(Đăng tải) 
- Thành viên HĐTDVC;              
- Lưu: VT, HĐTDVC.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Hà Thị Minh Quang 
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