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Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2023 
 
 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển 

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

                       

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 Bắc với các nội 

dung như sau:  

1. Tổ chức Vòng 1 tại Trường Đại học Thủy lợi 

a) Thành phần: thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vào các đơn vị ở Trung 

ương và 29 Cục Thống kê cấp tỉnh sau: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái 

Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.  

b) Địa điểm: Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

c) Khai mạc kỳ tuyển dụng 

- Thời gian đón tiếp: từ 8 giờ, Thứ 7 ngày 11/3/2023. 

- Thời gian bắt đầu khai mạc: 9 giờ, Thứ 7 ngày 11/3/2023. 

- Địa điểm: Hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

- 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 

Chủ nhật, ngày 12/3/2023 

Sáng 

Ca 1 

7 giờ  
Thí sinh có mặt tại Phòng máy để làm thủ 

tục dự thi 

Từ 7 giờ 30 phút  

đến 8 giờ 30 phút 

(Thời gian thi 60 phút) 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến 

thức chung đối với thí sinh thi tuyển 
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Thời gian Nội dung 

Từ 8 giờ 45 phút  

đến 9 giờ 15 phút 

(Thời gian thi 30 phút) 

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 

9 giờ 30 phút 
Thí sinh có mặt tại Phòng máy để làm thủ 

tục dự thi 

Từ 10 giờ đến 11 giờ 

(Thời gian thi 60 phút) 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến 

thức chung đối với thí sinh thi tuyển 

Từ 11 giờ 15 phút  

đến 11 giờ 45 phút 

(Thời gian thi 30 phút) 

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 

13 giờ 30 phút 
Thí sinh có mặt tại Phòng máy để làm thủ 

tục dự thi 

Từ 14 giờ đến 15 giờ 

(Thời gian thi 60 phút) 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến 

thức chung đối với thí sinh thi tuyển 

Từ 15 giờ 15 phút  

đến 15 giờ 45 phút 

(Thời gian thi 30 phút) 

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 

16 giờ 
Thí sinh có mặt tại Phòng máy để làm thủ 

tục dự thi 

Từ 16 giờ 30 phút  

đến 17 giờ 30 phút 

(Thời gian thi 60 phút) 

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến 

thức chung đối với thí sinh thi tuyển 

Từ 17 giờ 45 phút  

đến 18 giờ 15 phút 

(Thời gian thi 30 phút) 

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 Cao đẳng Thống kê 

a) Thành phần: thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vào các đơn vị ở Trung 

ương và 29 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 

theo Thông báo số 54/TB-HĐTDCC ngày 03/3/2023. 
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b) Địa điểm: Trường Cao đẳng Thống kê, Số 568 đường Thành Cổ, phường 

Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

c) Lịch thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 
 

Thời gian  Nội dung 

Thứ 4, ngày 15/3/2023 

Sáng 

07 giờ 15 phút 
Thí sinh có mặt tại Phòng thi tuyển, xét 

tuyển để làm thủ tục dự tuyển 

Từ 8 giờ đến 11 giờ 

(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  

Từ 8 giờ 

(mỗi thí sinh có 15 phút 

chuẩn bị, 30 phút trả lời) 

Phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển vào Chi 

cục Thống kê thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh 

Từ 8 giờ 

(mỗi thí sinh có 15 phút 

chuẩn bị, 30 phút trả lời) 

Thi phỏng vấn đối với thí sinh thi tuyển 

vào các đơn vị ở Trung ương  

(chi tiết ca thi sẽ thông báo trên trang 

thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê 

sau khi có kết quả thi Vòng 1) 

Chiều 

12 giờ 45 phút 
Thí sinh có mặt tại Phòng thi tuyển để làm 

thủ tục dự tuyển 

Từ 13 giờ 30 phút 

(mỗi thí sinh có 15 phút 

chuẩn bị, 30 phút trả lời) 

Thi phỏng vấn đối với thí sinh thi tuyển 

vào các đơn vị ở Trung ương  

(chi tiết ca thi sẽ thông báo trên trang 

thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê 

sau khi có kết quả thi Vòng 1) 

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. 
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- 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. 

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;  

- Lưu: VT, HĐTDCC. 

TM. HỘI ĐỒNG TDCC 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Lê Trung Hiếu 

http://www.gso.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T06:13:55+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Hà Nội
	Lê Trung Hiếu<lthieu@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T08:46:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T08:47:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T08:47:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




