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- SO'NoivuHàNoi; 
- B/c GB SO' (dë b/c); 
- Các d/c PGD SO; 
- B phn CNTT (dë dang trën 

Webside cüa SO); 
- Lixu VT, VP. Gfr 

UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
SO  CONG THI1NG Dc 1p  - Tir do - Hanh  phüc  

S: /TB-SCT HàN5i, ngày,'f 0 tháng 5 nám 2019 

THÔNG BAO 
Kiêm tra dii 1iu thing k tuyn duing 

cong chu'c hành chInh näm 2019 

Thuc hiên Quyt djnh s 105 8/QD-UBND ngày 06/3/2019 cüa UBNID Thành 
phô Ha Ni ye vic phê duyt chi tiêu và ban hành Kê hoach thi tuyên cong chirc 
lam vic ti S&, cci quan tucing ducmg sO', UBND qun, huyn, th xã thuc thành 
phô Ha Ni näm 2019; cong van so 967/TB-SNV ngày 09/5/20 19 cüa SO' Ni vi 
Ha Ni ye vic kiêm tra dU 1iu däng k tuyên dicing cong chic hành chInh nàm 
2019, 

SO' Cong Thuang Ha Ni thông báo tOi các thI sinh dãng k dir thi vào SO' 
Cong Thuo'ng nhu sau: 

SO' Ni vi Ha Ni dã có thông báo kt qua thng hçip danh sách dàng k tuyên 
ding cong chiirc trén Webside cüa SO' Ni vii Ha NOi  http.//sonoivu.hanoi.gov.vn, 
dê ngh các thI sinh kiêm tra, rà soát dôi chiêu dü lieu, dc bit là các ni dung: 
ngành, chuyên ngành dào tao, vt trI däng k tuyên ding, chê d uu tiên cong diem, 
ngoi ngtr däng k dir thi, din duçic min thi ngo1i ngü, các thông tin cá nhân cüa 
thi sinh däng k dir thi. 

Nu có sai sot cn dInh chInh, d ngh thI sinh dv thi báo cáo vOi Sa Cong 
Thuang (kern theo giây tO' chirng minh) truâc 12 giO' ngày 15/5/2019 dê tong hçip, 
báo cáo SO' Nôi vu diêu chinh. 

SO' Cong Thuang Ha Ni thông báo d thI sinh dir thi bi& và thirc hin./. 
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