
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /SNV-CCVC 

V/v thực hiện quy định phòng chống dịch 

Covid-19 trong kỳ thi nâng ngạch công 

chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 01 năm 2022 

 
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các Tổ chức Hội cấp tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Quyết định 

số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội 

đồng thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; 

Từ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện 

nay và để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19; Sở Nội vụ (Cơ 

quan thường trực Hội đồng) trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới 

công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2021 về việc thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19 bắt buộc khi 

tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức như sau: 

1. Thực hiện xét nghiệm test Covid-19 và có Phiếu trả lời kết quả xét 

nghiệm âm tính trong thời gian 72 giờ tính đến 18h00 ngày 23/01/2022 (chủ 

nhật) của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

2. Nếu chưa có Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19, đề nghị thí sinh 

có mặt để thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19.   

- Thời gian: Từ 13 giờ 00 đến 13 giờ 45 phút ngày 22/01/2022.  

- Địa điểm: Tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Lệ phí: 100.000đ/lần do thí sinh chi trả cho cơ sở y tế ngay khi xét nghiệm.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông báo đến công chức, viên 

chức liên quan biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng; 

- Như kính gửi; 

- Trường Cao đẳng KTKT (ph/h); 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC, HĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Sơn 
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