
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19  
 

Số:        / CV-BCĐ
V/v thực hiện quy định phòng, chống dịch 
trong kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên 

kế toán ngành GD&ĐT năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                Chí Linh, ngày      tháng 10 năm 2021

 
                Kính gửi:  

   - Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán 
ngành GD&ĐT thành phố Chí Linh năm 2021

   - Thí sinh tham dự thi tuyển;

Thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND thành phố Chí Linh về 
tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành giáo dục và đào tạo 
thành phố Chí Linh năm 2021;

Căn cứ công văn số 3625/UBND-VP, ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ vào bản đồ dịch tễ các tỉnh, thành phố ngày 05 tháng 10 năm 
2021, địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15 từ ngày 21/9/2021 theo Chỉ 
thị 22/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các địa điểm đã dỡ phong tỏa 
(màu xanh) tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15, các địa điểm không có trong danh sách 
thực hiện Chỉ thị 15;

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong kỳ tuyển dụng 
giáo viên và nhân viên kế toán ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh 
năm 2021; BCĐ phòng chống dịch thành phố Chí Linh đề nghị Hội đồng tuyển 
dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành GD&ĐT thành phố Chí Linh năm 
2021 thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Hội đồng tuyển dụng:

- Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-
19 theo quy định tại công văn số 3625/UBND-VP, ngày 01/10/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong tình hình mới, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển giáo viên và 
nhân viên kế toán ngành GD&ĐT thành phố Chí Linh năm 2021.

- Bố trí đầy đủ nhân lực y tế, trang thiết bị, phương tiện thực hiện kiểm tra 
thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe đối với 100% cán bộ coi 
thi, nhân viên phục vụ và thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng. 

2. Đối với thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng:



- Tất cả các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế 
toán ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2021 đều phải thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đối với thí sinh từ các tỉnh ngoài tham gia dự kỳ tuyển dụng khi vào địa 
phương phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ khi 
có kết quả xét nghiệm)

- Đối với thí sinh thuộc vùng đang thực hiện Chỉ thị 16: Không tổ chức thi 
tuyển đối với thí sinh thuộc vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ.

- Đối với thí sinh thuộc vùng đang thực hiện Chỉ thị 15: 

+ Các thí sinh đã tiêm đủ 02 mũi (trong đó thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 
ngày trở lên và không quá 12 tháng đến ngày tham gia kỳ tuyển dụng), không 
trong thời gian bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thì đủ điều kiện dự thi theo quy 
định. 

+ Các thí sinh tiêm đủ 02 mũi (trong đó thời gian tiêm mũi 2 chưa đủ 14 
ngày trở lên tính đến ngày tham dự kỳ tuyển dụng) hoặc thí sinh chưa tiêm đủ 02 
mũi, theo quy định khi vào tỉnh phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày nên 
sẽ không đủ điều kiện dự thi theo quy định.  Đề nghị Hội đồng tuyển dụng giáo 
viên và nhân viên kế toán ngành GD&ĐT thành phố Chí Linh năm 2021 báo cáo 
xin ý kiến BCĐ phòng chống dịch tỉnh Hải Dương.

Nhận được công văn này, đề nghị Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân 
viên kế toán ngành GD&ĐT thành phố Chí Linh năm 2021 nghiêm túc triển 
khai thực hiện để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-
19, đảm bảo kỳ tuyển dụng diễn ra an toàn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện)
- Thường trực Thành ủy ( để b/cáo);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Trưởng BCĐ PC dịch TP;
-  Lưu: VT.

K.T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 
 

 
  
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thưởng
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