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THÔNG BÁO 

Lịch tham dự vòng 2 đối với các trường hợp dương tính  

với virus SARS-CoV-2 

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 579/BNV-TCCB ngày 20/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc 

liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 25/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021 

thông báo lịch thi chi tiết đối với thí sinh dự tuyển vòng 2 bị nhiễm virus SARS-

CoV-2 trong thời gian từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm thi như sau: 

1.1.  Đợt 1:   

- Địa điểm thi: 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Thời gian thi: Buổi chiều từ 13 giờ 00’ ngày 28/02/2022  

1.2.  Đợt 2:   

- Địa điểm thi: 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Thời gian thi: Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ ngày 10/03/2022  

 (Thời gian phỏng vấn cụ thể của từng thí sinh chi tiết trong Phụ lục kèm theo) 

2. Một số lưu ý:  

Khi đến tham gia dự thi vòng 2, thí sinh bắt buộc cần mang theo các giấy 

tờ sau: 

- CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác 

của thí sinh có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.  

- Phiếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2 trong 72 giờ  

- Phiếu kết quả xét nghiệm hoặc giấy xác nhận của y tế địa phương nơi cư 

trú về việc dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thời điểm bị nhiễm  

- Giấy xác nhận thuộc diện F1 của y tế địa phương nơi cư trú (đối với trường 

hợp F1) 

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận 

 



Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự thi, các Ban giúp việc Hội đồng, các đơn 

vị có liên quan thuộc và trực thuộc biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để b/c); 

- Chủ tịch HĐT; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- HĐTD năm 2021; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website: http://truongnoivu.edu.vn; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Bá Chiến 
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