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SMt/TB-SCT HàN5i,ngày °'tháng nàm 2019 

THÔNG BAO 
P hông thi, so' d, dja thm thi vông 2, k thi tuyn cong chfrc nãm 2019 

Thirc hin Quyt djnh s 105 8/QD-UBND ngày 06/3/20 19 cüa UBND Thành 
phô Ha Nôi ye vic phê duyt chi tiêu và ban hành Kê hoch thi tuyên cong chiirc 
lam viêc ti SO', co quan tucmg ducing sO', UBND qun, huyn, tht xã thuc thành 
phô HàNi nàm 2019; cong van so 1415/TB-HDTT ngày 24/6/2019 cüa Hi dOng 
thi tuyên cOng chute Thành phô ye vic thông báo phOng thi, so' do, dja diem thi 
vOng 2, kS'  thi tuyên cOng chute näm 2019, 

SO' COng Thuo'ng Ha Nti thông báo tO'i các thI sinh däng 1c dr thi vào SO' 
Cong Thuo'ng nhu' sau: 

1. T chO'c thi mOn thi vông 2 kr thi tuyn Cong churc nàm 2019 ti Tru?mg 
THIPT Chuyên Ha Nôi - Amsterdam; tOng sO 1597 thI sinh, 67 phông thi chi tiêt 
danh sách thI sinh, phông thi, dja diem thi theo cong van sO 1415/TB-HDTT ngày 
24/6/2019 cza Hç5i dOng thi tuyên cOng chi'c ThànhphO). 

2. Nhctng thI sinh dü diu kin di.r thi Vk mOn nghip v chuyên ngãnh ti 
vông 2 có mt ti phông thi vào hOi 15 giO' 30 ngày 29/6/20 19 de h9c tp Quy chê, 
Nôi quy thi và nghe phO biên chi tiêt lich thi; eó mt ti phOng thi inc 7 giO' 30 
ngày 30/6/2019 (Chfl Nht) die dr thi viêt mon nghip vu chuyên ngành. 

(Co van bàn sO' 1415/TB-.HDTT ngày 24/6/2019 ciia Hç5i dOng thi tuy&n cOng 
chi,'cc ThànhphO kern theo). 

SO' Cong Thuo'ng Ha Ni thông báo d thI sinh dir thi bitt va thiic hin./. 

No'i nhIn: 
SO'Nôi vu I-là Nôi; 

- D/c GD SO' (dê b/c); 
- Các d/c PGD SO'; 
- B phn CNTT (dê dang ti'6n 

Webside cOa So'); 
- Lu'u VT, VP, 
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 dja dim thi vông 2, k' thi tuyn cong cbfrc näm 2019. 

Thrc hin Quyk djnh s 1058/QD-UBND ngày 06/3/20 19 cCia UBND Thành 
phô ye vic phê duyt chi tiêu và ban hành Kê hoch thi tuyên cOng chirc lam vic 
tai S&, cc quan tucing dixccng s&, UBND qun, huyn, thj xã thuôc thành phO Ha Ni 
nàm 2019; Ljch tO chi.rc thi tuyên c0ng chüc näm 2019 theo Thông báo so 975/TB-
HDTT ngày 10/5/2019 cCia Hi dông thi tuyên cong chirc Thành phO; Quyêt djnh sO 
1450/QD-UBND ngày 28/3/2019 cüa UBND Thnh phO ye vic thãnh 1p  Hi dOng 
thi tuyn Cong chirc thãnh phO Ha Ni nàm 2019. HQi dông thi tuyn c.ông chirc 
thông báo danh sách thI sinh, phông thi, da diem thi mOn thi vông 2, kS'  thi tuyên 
cOng chüc näm 2019 nhu' sau: 

T chüc thi t.i Triiing TRPT Chuyên Ha Ni - Amsterdam; tng s 1597 
thi sinh, 67 phông thi. 

Nhthig thi sinh dü diu kin dir thi vit mon nghip vil chuyên ngành t.ivông 
2 có mt ti phóng thi vào bOi 15 gi 30 ngày 29/6/20 19 dê h9c tp Quy chê, Ni 
quy thi và nghe phô biên chi tiêt ljth thi; Co mt ti phông thi hc 7 gib' 30 ngày 
30/6/2019 (Chü Nht) dê dir thi viêt mOn nghip vii chuyên ngành. 

Co danir sách dr thi chi tit, sa d-kèm theo- và ctixçc dáng trên Website: 
sonoivu.hanoLgov.vn  dê các co quan, dun vj, ngthi dir thi duçic biêt, thirc hin ./- 

Noinhn: 
- CbO tjch Hi dông thi tuyên (de báo cáo); 
-Giàmdcs&Niv 
- Cáo thánh vin Hi dong; Ban Giám sat; 
- Các cc quati, don vj có chi tiêu; 
- Truông THPT chuyên Ha Ni Amsterdam; 
- Website: sonoivu.hanoi.gov.vn; 
- Lint VT-SNV; CCVC, XDCQ, TCBC. 
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