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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số: 77 /TB- HĐTD      Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19  

tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch 

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

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp, khó lường. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo đến các thí 

sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sơ y tế có 

thẩm quyền (Bệnh viện đa khoa trung tâm, Trung tâm y tế các huyện, thành phố) 

bằng phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán nhanh (RDT) hoặc xét nghiệm sinh 

học phân tử realtime (RT-PCR), đảm bảo hoàn thành trước ngày 05/7/2021. 

2. Xuất trình giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 khi đến địa điểm 

thi. 

Lưu ý: Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 02 phương pháp xét nghiệm 

COVID-19: phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán nhanh (RDT) hoặc xét nghiệm 

sinh học phân tử realtime (RT-PCR). 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTD năm 2021; 

- Trưởng ban giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, HSTDCC. 
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