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THÔNG BÁO
về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 08/TB-HĐTD 

ngày 15/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Lộc Ninh

Ngày 15/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Lộc Ninh ban 
hành Thông báo số 08/TB-IĩĐTD thí sinh dự phong 'V ấn kỳ tuyên dụng viên chức sự 
nghiệp thuộc UBND huyện.

Tuy nhiên, ngàỵ 16/10/2021, UBND tỉnh Binh Phước ban hành Công văn số 
3536/UBND-KGVX vê việc quy định tạm thời người vào tỉnh, thích ứng an toàn với dịch 
bệnh Covid-19; Công văn số 3573/UBND-KGVX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Bình 
Phước về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (tính đến 
ngày 19/10/2021).

Đe đảm bảo công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện đúng theo quy định 
và thích ứng an toàn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển dụng 
viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 
08/TB-HĐTD ngày 15/10/2021, cụ thể như sau:

1. Đối với các thí sinh trong tỉnh: Đến thời điểm dự phỏng vấn phải có Giấy chứng 
nhận xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ 02 liều 
văcxin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ  Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm 
đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 
06 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Coviđ-19).

2Ể Đối với các thí sinh ngoài tỉnh: được vào tỉnh Bình Phước và đến địa phương dự 
phỏng vấn đảm bảo điều kiện như sau:

- Những trường họp đến từ vùng có nguy cơ dịch ờ cấp độ 1, 2, 3:

+ Người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (liều thứ 2 đã qua 14 ngày) 
(phải có thẻ xanh trên Sô Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin 
của cơ quan có thâm quyên câp), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính 
đến thời điểm về Bình Phước (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).

+ Người đã tiêm 01 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày): Đề nghị có 
chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ tính đen thời điểm vào 
tỉnh Bình Phước và tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07 ngày.

+ Người chưa tiêm vắc xin phòng Cpvid-19: Phải có chứng nhận xét nghiệm âm 
tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm vào tỉnh Bình Phước và đến địa 
phương dự phỏng vấn. Đồng thời, cách ly tại nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly 
tập trung 14 ngày. Trường hợp này chỉ được vào tỉnh qua các Chốt kiểm soát dịch trên 
Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, ĐT 741, ĐT 751 và ĐT 752.



- Những trường hợp đến từ khu vực có dịch ớ cấp độ 4, hoặc vùng phong tỏa, 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi đi cho phép di chuyên:

Phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ tính đên 
thời điểm vào tỉnh Bình Phước và thực hiện cách ly tại nơi lưu trú (nêu đủ điêu kiện) 
hoặc cách ly tập trung 14 ngày theo đúns quy định.

* Lim ỷ: Thí sinh phải sắp xếp thời gian đến địa phương dự phỏng vấn từ trước 07 
ngày, trước 14 ngày đế tiến hành khai báo y  tế và thực hiện các biện pháp phòng, chổng 
dịch Covid-19 (theo dõi sức khỏe hoặc cách ly) theo quy định nêu trên. Các khoản phí 
liên quan đến cách ly, xét nghiệm, khác... do thí sinh tự chi trả.

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 08/TB-HĐTD nơày 
15/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Lộc Ninh /
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