
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VI]T NAM 
S CONG THIJONG DcIp-Tij'do-Hnh phñc 

So: I57TB-SCT Ha Nói, ngày2 thông ' näm 2021 

THÔNG BAO 
Kt qu thi trc nghim vông 1 trên may tInh, 

thi tuyên cong chii'c nm 2020 

Thrc hiên van ban s 1042/SNV-HDTT ngày 20/4/202 1 ca Hi döng thi 
tuyên cong chirc närn 2021 ye vic thông báo két qua thi träc nghirn vông 1 
trên may tInh, kS'  thi tuyên cong chiirc nãrn 2020; 

S Cong Thu'ong Ha Nôi thông báo tó'i các thI sinh dãng k' thi tuyên cong 
chirc nãrn 2020 vào lam vic ti Co quan Van phông So' Cong Thuong nhu' sau: 

1. Kêt qua thi trc nghirn vOng 1 sau khi dã trü' vi phm ni quy va giái 
quyêt do'n dê ngh cOa thI sinh (theo Biêu sO 2 kern theo van ban so 1042/SNV-
HDTT). 

2. Nhü'ng thI sinh dii diêu kiên dij thi viêt mon nghip vi chuyen ngành ti 
vOng 2 tu' hoc Nôi quy, Quy ché thi giri kern van ban so I 042/SNV-HDTT và xern 
các thông báo trên trang Webside sonoivu.hanoi .gov.vn, congthuong.hanoi gov .vn 
theo ljch tO chirc thi tuyên so 741/SNV-HDTT ngây 26/3/2021, cii the nhu saur 

- Xem Thông báo dfi diu kiên dtr thi yang 2 truO'c ngày 30/4/202 1: 

- Xern thông báo phOng thi, so do dia diem thi vào ngây 05/5/2021. 

- Mang theo giy th ty than, bOt viét vâ có mat tai phOng dii vâo 7 giO' 30 
ngây 08/5/2021 (Thü' Bay) dê du' thi viêt mon nghip vi chuyên ngành. 

(Thông tin chi tiit xem tai van bin so 1042/SNV-HDTT ngay 20/4/2021 ca 
H7i dông thi tuyên cong chz'cc nàm 2021 kern theo,). 

S Cong Thuong Ha Nôi thông baa dê các thi sinh du'ç'c biCi Va th'c hin./. 

No'i n/ian: 
- SO'Nôi vu Halloi; 
- B phn CNTT (dê dang trên 

Webside ca Sá'); 
- Luu VT, VP.- 

 

Trân Th Phu'ong Lan 
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