
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2021 

Số:               /TB-HĐTTVC  

 

THÔNG BÁO 

Lịch thi tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1) của  

Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia  

Đà Nẵng, Trung tâm Doping và Y học thể thao và Tạp chí Thể thao 

 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCTDTT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn 

luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Thể 

thao quốc gia Đà Nẵng, Trung tâm Doping và Y học thể thao và Tạp chí Thể 

thao và Quyết định số 480/QĐ-TCTDTT ngày 01/4/2021 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thể dục thể thao về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 

2021 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, 

Trung tâm Doping và Y học thể thao và Tạp chí Thể thao, Hội đồng thi tuyển 

viên chức thông báo đến các đơn vị và thí sinh đăng ký dự thi thời gian, địa 

điểm tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn thi (Phụ lục 1)  

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Phụ lục 2) 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 

3.1. Thời gian: ngày 08/5/2021 (Thứ Bảy) 

- Từ 7h15 - 7h45p: Khai mạc kỳ thi. 

- Từ 7h45 - 8h00: Phổ biến nội quy, quy chế. 

- Từ 8h30 - 9h30: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (Thời gian: 60 

phút). 

- Từ 10h00 - 10h30: Thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (Thời gian: 30 phút) 

- Từ 11h - 11h30: Thi trắc nghiệm Tin học (Thời gian: 30 phút). 

3.2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà B, Tổng cục Thể dục thể thao, 36 

Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

 4. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:  

 4.1. Nộp lệ phí thi tuyển viên chức (500.000đ/thí sinh) tại: 



- Tổng cục Thể dục thể thao: Vụ Tổ chức cán bộ, Phòng 501, nhà B, 36 

Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0904.156968 hoặc 

024.37330020; 

- Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, tầng 1 khu nhà làm việc, khu phố 6, Phường 

Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. Số điện thoại liên hệ: 038.3220394; 

- Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng: Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, số 43 Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 023.66558450 hoặc 0989.622.366. 

 Thời gian nộp lệ phí hoàn thành đến hết ngày 29/4/2021, sau thời gian 

trên nếu thí sinh không hoàn thành việc nộp lệ phí thi tuyển viên chức được 

thống nhất là thí sinh không tham dự kỳ thi tuyển viên chức. 

 4.2. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, 

văn minh, lịch sự. 

 4.3. Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp 

khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi. 

 5. Đề nghị các đơn vị có thí sinh tham dự thi tuyển viên chức triển khai 

các công việc sau: 

 5.1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đến các thí sinh 

đã nộp phiếu đăng ký dự thi. 

 5.2. Thông báo danh mục tài liệu, lịch thi đến từng thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn dự thi vào đơn vị mình đúng thời gian, địa điểm quy định. 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 thông báo để đơn vị và các thí 

sinh đăng ký dự thi được biết và triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Bệnh viện TTVN; 

- Trung tâm HLTTQG tp Hồ Chí Minh; 

- Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng; 

- Trung tâm Doping và Y học thể thao; 

- Tạp chí Thể thao; 

- Phó Tổng cục trưởng PT (để báo cáo); 

- Hội đồng thi tuyển VC 2021; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Lưu: VT, TCCB, MT. 15. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 
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