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UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SQ  CONG THU'QNG 1Jc 1p - Tu do - Hnh phüc 

Sé:4'9/TB-SCT HàNói, ngày./Q_ tháng näm 2021 

THÔNG BAO 
Ca thi, phông thi, so báo danh Va 1ch trc nghim vông 1 

k thi tuyên cong ch'c nãm 2020 

Thuc hiên Thông báo s 890/TB-HDTT ngày 07/4/2021 cia Hi dông thi 
tuyên cong chi.i'c närn 2020 ye ca thi, phông thi, so báo danh và ljch thi träc 
nghim vông 1 k3i thi tuyên cOng chrc narn 2020; 

S& Cong Thucrng Ha Nôi thông báo tói các thI sinh dãng k thi tuyn Cong 
chirc nãrn 2020 vào lam vic tai  co quan Van phông S Cong Thuong nhu sau: 

1. Vê t chfrc khai mac k' thi: 

a, Thi gian, dia dim: 14 gi? 30 ngày 13/4/2020 tai  Hi truè'ng tang 4 
Trung tarn Dào to COng nghê thông tin vâ Truyên thOng, sO 1 Hoàng Do 
Thiiy, Thanh Xuân, Ha Ni; 

b, Thánh phân: D phông dich Covid, thânh phn khai ic mi Hi dng 
thi, Ban Giám sat và thành viên Ban coi thi, khOng tap trung thI sinh. 

2. Vê thi trc nghim trên may tInh: 

a, Thñ gian: Th ngày 14/4/202 1 dn 16/4/202 1, có thi gian, so do cu the 
cho trng ca thi. 

b, Da dim: Tai Trung tarn Dào tao Cong ngh thông tin vâ Truyên thông, 
so 1 Hoàng Do Thñy, Thanh Xuân, Ha Ni; 

c, Mon thi trãc nghim: thi lien tuc 2 mOn, mon ngoai ngü' thi trithc, mOn 
kin thi.irc chung thi sau. 

(Thông tin chi tiét xem tQi Thông báo so 890/TB-HDTT ngày 0 7/4/2021 cia 
Hi dông thi tuyén cong chz,'c nám 2020 kern theo). 

S& Cong Thuong Ha Ni thông báo dé các thi sinh duGc biét và thi'c hin./. 

I\To'i n/ian 
- SO'Nôi vu HàNôi; 
- Bô phn CNTT (dé dang trén 

Webs ide ci1a Si); 
- Luu VT, VP. j 
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THÔNG BAO 
hông thi, s báo danh vã 1ch thi trc nghim vbng 11 

k5' thi tuyn cong chfrc nàm 2020 

Ong van so 741/SNV-HDTT ngày 26/3/2021 cfia Hi dông thi 
tuyên cong chi'rc Thành phO Ha Nôi nàm 2020, Hôi dOn thi tuyên cong chüc thông 
báo ca thi, phàng thi, sO báo danli, thai gian vâ da diem t chirc thi träc nghim 
vông 1 dôi v&i mon Ngoi ng, kiên thüc chung nhu sau: 

1. V t chfrc khai mac k5' thi: 
a) Th&i gian, dja dim: 14 gi?. 30 ngày 13/4/2020 ti Hi tnthng thng 4 

Trung tam Dào tao Cong ngh Thông tin và Truyên thông, so 1 Hoàng Dao  Thiiy, 
Thanh Xuân, Ha Ni; 

b) Thành phan: D phông dch Covid, thành ph.n khai mac  mèi Hi dông 
thi, Ban Giám sat và thnh viên Ban coi thi, không tp trung thI sinh. 

- Thi sinh phái tix hçc tp ni quy, quy ch thi gui kern Thông báo nay và s 
ducc giám th phô biên Iai  ni quy thi tai  phông thi truàc môi ca thi. 

2. V thi träc nghim trên may tInh: 
a) Thôi gian: Tr ngày 14/4/2021 dn 16/4/2021, có th?ri gian, s do CI? the 

chotmgcathi. 

b) Da dim: Tai  Trung tam Dào tao  Cong ngh Thông tin và truyn thông 
(so 1 Hoàng Do Thüy, quen Thanh Xuân, Ha Nti); 

c) MOn thi trc nghim: Thi lien tl?c 2 rnOn, mon ngoi ngU thi tri.rOc, mon 
ki&n thirc chung thi sau. 

- MOn ngoi ngu thi trong thai gian 30 phüt, d thi gm 30 cau. 

- Mon Kiên thi'rc chung thi trong thai gian 60 phtt, d thi gm 60 câu. 

- Gitra hai mon nglii 10 phüt. 

- ThI sinh cüa các phOng thi & mi ca thi khi dn dim thi phái deo khu 
trang, thirc hiên do than nhiêt, rCra tay dung djch chira con theo huâng dn cia Hi 
dOng thi, có mt diing giä trtrc cüa phông thi theo ljch dê k5 thut viên chp anh, 
xuât trinh giây tO thy than, nhn rnt khâu dãng nhp cá nhân, nghe phô biên ni 
quy thi, thi xong phâi k xác nhn vào bang ghi két qua thi tru&c khi ra ye. 

- Thi sinh thxcrc min thi ngoai ng& ch & b ngoài, trong gi? nghi giâi lao 
sau khi thi xong mon ngoi ngü, giám thj sè gçi thi sinh duçc miOn thi ngoi ngtr 
vâo phông chp ânh, phát mat khâu d.ng nhâp dê thi mon kiên th&c chung. 

- K5' thut viên các phông thi chiip ânh thI sinh vào thi, phát rnt khu, phô 
biên 1a1  quy trinh lam bâi thi trãc nghim, giài quyêt các sir CO may tInh. 
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- Giám thi 1, Giám thi 2 dánh s báo danh theo quy djnh, gi thI sinh vào 
phông thi dê chp ánh, kiém tra giây tr thy than cia thI sinE, thirc hin coi thi theo 
quydjnh.. 

- F{t gi& thi, Giám thi 1 các phông thi rthn bng k& qua thi trc nghim cO 
ch k ca k5 thut vién may chci t?i  phông may chU, cüng giám thj 2 ccia phóng 
thi .gi Ian luçit thi sinh k ten vào danh sách kêt qua thi cfia 2 mon trãc nghim 
truàc khi thI sinh ra ye. 

- Giám th I và giám thj 2 các phông thi k ten yb bang k& qua thi trc 
nghiêm, tong hap phiéu thAc mac ci1a thi sinh (nêu co) nip cho Ban coi thi ngay 
sau ca thi. 

d) sé luang du thi: Tng s gm 1467 thI sinh, chia 5 ca thi, mi ca khoãng 
300 thI sinh, chia Ibm 11 phông thi, cu the nhu sau: 

Ca 
thi so 

Thb'i gian, dja dim thI sinh 
có mt ti phông thi träc 

nghim 
S phông thi S bo danh du' thi 

theo ca thi, phông thi 

8 giô' 00, ngãy 14/4/2021 
cO mat tai phOng thi 

Tir phông se I dn phàng so 
11 theo so' d thi gui kern 

(Tir SBD: CV000I dn 
CVO300) 

2 
14 gRr 00, ngày 14/4/202 1 
Co mat tai phông thi 

Ti'r phông sO I dOn phông sO 
11 theo so' dO thi gri kern 

(Tir SBD: CVO3O1 dn 
CVO600) 

8 giO' 00, ngãy 15/4/2021 
có mat  ti phOng thi 

Tir phOng sO I dOn phOng sO 
II theo so' dO thi gUi kern 

(Tir SBD: CVO6O1 dn 
CVO900) 

14 gi& 00, ngy 15/4/2021 
ó rnt t?i  phOng thi 

Tir phOng sO 1 dOn phong sO 
II theo so' dO thi gui kern 

(Tir SBD: CVO9O1 dOn 
CV1200) 

8 giO' 00, ngãy 16/4/2021 
cO mat  ti phOng thi 

Tir phOng sO 1 dOn phOng sO 
11 theo so' dO thi gui kern 

(Tir SBD: CV12OI dOn 
CV1467) 

Trên day là Thông báo ca thi, phông thi, s báo danh, th&i gian và dja diêni 
tO chirc thi trãc nghim vông 1 kS'  thi tuyên cOng chirc näm 2020 cUa Hi dông thi 
tuyên cong chi,rc, dO nghj CáC ca quan, dan vj lien quan thông báo trOn Website cia 
co quan dan vj dO các thI sinh biOt và thc hin./. 

Noinlzân: 
- UBND Thành phô (dê báo cáo); 
- Chi'i tjch HD1T, PCI iT UBND TP Lê Hông San; 
- Thành viên Hi dông thi tuyên; Ban Giâm sat; 
- Giám dOe S Ni vii; 
- Các sô co' quan ttro'ng thrang sO UBND qun, huyn, 
th xà; 
- So Thông tin và Truyn thông; 'IT DTCN TT&TT; 
-  Websi te: sonoivu. hanoi.gov. vn; 
- Liru: VT; CCVC, XDCQ, TCBC. Pho Giam doe SoNoi vu 

Dinh Mnh Hang 
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