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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021
của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TCĐBVN ngày 04/3/2022 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam, Thông báo số 20/TB-HĐTTCC ngày 27/01/2022 của Hội đồng
thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam về danh sách thí sinh đủ điều kiện
tham dự kỳ thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển
công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hội đồng thi tuyển công
chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 đến làm thủ tục dự thi và
thi tuyển theo kế hoạch như sau:

1. Môn thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung và
môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
2. Thời gian
- Thời gian làm thủ tục dự thi: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày
14/3/2022, thí sinh đến làm thủ tục dự thi sẽ phải thực hiện đầy đủ các nội dung,
gồm: Nộp phí tuyển dụng; nghe phổ biến Quy chế thi (tại Hội trường); xem số báo
danh, ca thi, sơ đồ phòng thi, thời gian thi đối với từng môn thi (thông tin chi tiết
niêm yết tại Bảng tin của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải).
- Thời gian khai mạc kỳ thi: 7 giờ 00 phút, ngày 15/3/2022 tại Hội trường,
Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.
- Thời gian thi các môn thi vòng 1: Ngày 15/3/2022 (sau khi khai mạc xong).

3. Địa điểm làm thủ tục dự thi và thi tuyển: Trường Cán bộ quản lý giao
thông vận tải (Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
4. Phí tuyển dụng: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số
92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
* Ghi chú:
- Để đảm bảo công tác tổ chức thi tuyển được diễn ra an toàn trong thời
điểm dịch bệnh Covid-19, thí sinh đến dự thi phải tuân thủ các quy định phòng,
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn địa của phương nơi tổ chức kỳ thi, cụ thể:
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+ 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin1/đã khỏi bệnh Covid-192;
+ Có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 của cơ sở y tế
trong vòng 72 giờ trước thời điểm dự thi; xuất trình giấy khi làm thủ tục dự thi.
+ Thực hiện các quy định phòng, chống dịch của Thành phố Hà Nội.
- Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Thẻ căn cước công dân (hoặc Giấy
chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác).
Thí sinh không có giấy tờ tùy thân hoặc không nộp phí tuyển dụng sẽ không được
tham dự kỳ thi.
Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng
thông báo./.
Nơi nhận:
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Trường Cán bộ quản lý GTVT (để phối hợp);
- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi;
- Thành viên HĐTTCC;
- Ban giám sát kỳ thi;
- Vụ TCHC và các Cục trực thuộc (để niêm yết);
- Trung tâm TT&TTĐB (để đăng tin);
- Lưu: VT, HĐTTCC (Toàn 05b).
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Người tiêm đủ vắc xin là người đã tiêm đủ số liều vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế/nhà
sản xuất, trong thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng.
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Người khỏi bệnh COVID-19 là người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.
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