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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển 

 công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam 

                       

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (viết gọn là Hội đồng) 

thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển 

dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam với các nội 

dung như sau:  

1. Tổ chức Vòng 1 tại Trường Đại học Cần Thơ 

a) Thành phần: thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vào 31 Cục Thống kê cấp 

tỉnh sau: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình 

Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí 

Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An 

Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.   

b) Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

c) Khai mạc kỳ tuyển dụng 

- Thời gian đón tiếp: từ 7 giờ, Thứ Ba, ngày 21/3/2023. 

- Thời gian bắt đầu khai mạc: 8 giờ, Thứ Ba, ngày 21/3/2023. 

- Địa điểm: Hội trường Rùa, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, 

phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Nội dung: thí sinh dự khai mạc kỳ tuyển dụng, nghe phổ biến quy định 

liên quan và nộp lệ phí thi tuyển, xét tuyển (300.000đ/thí sinh). 

d) Lịch thi Vòng 1:  

 

Thời gian Nội dung 

Thứ Tư, ngày 22/3/2023 

Sáng 
Ca 1   

7h00 Gọi thí sinh vào Phòng máy  
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7h20 đến 

8h20 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung 

đối với thí sinh thi tuyển 

8h30 đến 

9h00 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh đối với 

thí sinh thi tuyển (trừ trường hợp được miễn Tiếng Anh) 

Ca 2   

9h15 Gọi thí sinh vào Phòng máy  

9h35 đến 

10h35 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung 

đối với thí sinh thi tuyển 

10h45 đến 

11h15 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh đối với 

thí sinh thi tuyển (trừ trường hợp được miễn Tiếng Anh) 

Chiều 

Ca 3   

13h00 Gọi thí sinh vào Phòng máy  

13h20 đến 

14h20 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung 

đối với thí sinh thi tuyển 

14h30 đến 

15h00 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh đối với 

thí sinh thi tuyển (trừ trường hợp được miễn Tiếng Anh) 

Ca 4   

15h15 Gọi thí sinh vào Phòng máy  

15h35 đến 

16h35 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung 

đối với thí sinh thi tuyển 

16h45 đến 

17h15 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tiếng Anh đối với 

thí sinh thi tuyển (trừ trường hợp được miễn Tiếng Anh) 

 

2.  Tổ chức Vòng 2 tại Trường Đại học Cần Thơ 

a) Thành phần: thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vào 31 Cục Thống kê tại 

Mục 1 có kết quả thi Vòng 1 là “Đạt, được thi Vòng 2” theo quy định; thí sinh 

đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2023 vào Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, 

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng theo Thông báo số 54/TB-HĐTDCC ngày 

03/3/2023. 

b) Địa điểm: khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. 

c) Lịch thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 
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Thời gian  Nội dung 

Thứ Bảy, ngày 25/3/2023 

Sáng 

7h 
Thí sinh có mặt tại Phòng thi tuyển, xét 

tuyển để làm thủ tục dự tuyển 

7h45 đến 10h45 

(thời gian thi 180 phút) 

Thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Thống kê, 

Công nghệ thông tin, Văn thư, Kế toán) đối 

với thí sinh thi tuyển vào Phòng, Chi cục 

Thống kê thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh  

  7h45 đến 10h45  

(mỗi thí sinh có 15 phút 

chuẩn bị, 30 phút trả lời) 

Phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển 
 

 

3. Yêu cầu đối với thí sinh 

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển chủ động nghiên cứu và 

nghiêm túc thực hiện Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.  

- Thí sinh phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân 

(hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh của thí sinh) khi tham dự kỳ 

tuyển dụng. 

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi, phòng phỏng vấn: thước kẻ, bút 

viết để làm bài thi, máy tính bỏ túi thông thường không có chức năng soạn thảo 

văn bản, không có thẻ nhớ và một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án 

phải mang theo; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi 

âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương 

tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác.  

- Thí sinh để mọi tư trang, tài sản ngoài phòng thi và tự bảo quản, chịu 

trách nhiệm về tư trang, tài sản của mình. 

- Tự túc ăn nghỉ trong thời gian dự thi tuyển, xét tuyển. 

- Yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh: thí sinh phải thực hiện đầy 

đủ quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế và của địa phương nơi tổ 

chức, tự kiểm tra sức khỏe trước ngày tham dự kỳ tuyển dụng.  

- Yêu cầu thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng 

cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn để cập nhật thông tin về kỳ tuyển 

dụng công chức Tổng cục Thống kê. Các thông tin số báo danh, ca thi, phòng thi, sơ 

đồ phòng thi, nội quy được niêm yết tại địa điểm tổ chức theo quy định. 

http://www.gso.gov.vn/
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Trường hợp cần làm rõ thông tin, thí sinh liên hệ Thư ký Hội đồng, đồng 

chí Nguyễn Thạch Tâm, 024.73046666 máy lẻ 5010 để được giải đáp. 

Hội đồng thông báo để thí sinh và đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Vụ TCCB Bộ KHĐT (để b/c); 

- Trưởng ban giám sát; 

- Vụ TKTH (để đăng tin); 

- Thành viên HĐTDCC; 

- Cục TK có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Trường ĐH Cần Thơ (để p/h);  

- Lưu: VT, HĐTDCC. 

TM. HỘI ĐỒNG TDCC 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Phan Thị Ngọc 
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