
- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải 
xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp chuyên môn, Phiếu điểm kết quả học tập theo 
yêu cầu của vị trí tuyển dụng để kiểm tra đối chiếu; đồng thời nộp bản sao bằng tốt 
nghiệp, Phiếu điếm kết quả học tập, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, đối 
tượng ưu tiên (nếu có) đế hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng (riêng trường hợp có bằng tốt 
nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà 
tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ 
ngoại ngữ, tin học).

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ 

ngày 29/6/2022. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn 

Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố thí sinh đăng 
ký dự tuyển.

- Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại 
địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện.

- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

3. Lệ phí dự tuyển: theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của 
Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyến 
dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 300.000 đồng/thí 
sinh). Thí sinh nộp lệ phí cho Hội đồng tuyển dụng công chức ngay sau lễ khai mạc.

VI. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIÊU KIỆN D ự  TUYỂN, THỜI 
GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2022 
sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: 
http://www.gso.gov.vn.

2. Thời gian và địa điểm thi tuyến, xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông 
tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn đồng thời gửi 
Giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyến, xét tuyến theo địa chỉ thí sinh 
đã đăng ký (dự kiến tháng 7-8/2022, chia 2 Cụm thi: phía Bắc và phía Nam).

3. Kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn 
đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

VII. THÔNG TIN KHÁC
X. Bộ phận thường trực tiếp nhận Hồ sơ và giải đáp thông tin cụ thể liên quan đến 

kỳ tuyển dụng:

- Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

- Địa chỉ: số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;
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