
UBND THAN}I PHO HA NOT CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
S CONG THU€1NG JJc 1p -  Tir do -  Hinh phñc 

S&35S/TB-SCT HàNngày4'L thángnàm 2019 

THÔNG BAO 
Bim thi mon vit nghip viii chuyên ngành trong k3i thi 

tuyên cong chtrc thành phô Ha Ni nám 2019 

Thyc hin Quyt dinh s 1058/QD-UBND ngày 06/3/2019 cña UBND Thânh 
phô Ha NOi  ye vic phê duyt chi tiêu và ban hành Kê hoach thi tuyên cong chc 
lam vic tai  Sâ, co quan tucmg duong sâ, UBND qun, huyn, thj xã thuc thành 
phô Ha Ni nàm 2019; thông báo sO 157511B-HDTT ngày 10/7/2019 cüa Hi dOng 
thi tuyên cong chüc Thành phO ye vic thông báo diem thi viêt nghip vi1 chuyên 
ngành trong kS'  thi tuyên cong chirc thành phô Ha Ni näm 2019, 

Sâ Cong Thuo'ng Ha Ni thông báo tâi các thI sinh dàng k) dir thi vào S 
Cong Thuong nhu sau: 

1. Dim thi mon vit nghip vii chuyên ngành trong k' thi tuyn cong chüc 
nAm 2019 ducvc däng tãi trén Website: sonoivu.hanoi.gov.vn. Diem thi trong thông 
báo chixa tri'r diem cüa nhimg trung hcip vi phm Quy chê, Ni quy thi. 

2. ThI sinh có nguyen vng phüc khào bài thi, np dan phüc khão theo mu và 
1 phi ye Thuô'ng trrc Hi dông thi tuyên cong chirc Thành phô (S Ni vii). 

Thô'i gian: Trong gi hành chInh tr ngây 01/7/20 19 dn 24/7/20 19. 

Dja dim: Nhn dan vâ l phi phüc khão 150.000 dng ti b phn mt cüa S& 
Ni vçt (so i 8B Lê Thánh TOng, loan Kiêm, là Ni). Không nhn dan phüc khào 
qua diing him din, dan phüc khâo gi1i den S Ni vii sau 17 gi ngày 24/7/20 19 
khOng có giá trj. 

(Co thông báo s 1575/TB-HDTT ngày 10/7/2019 cia HQi dóng thi tuyên 
cong chi'c Thành phO kern theo). 

S& Cong Thuong Ha Ni thông báo d thI sinh dci thi bi& và thirc hin./.p 

Noi nhiln: 
-SO'NOivuHàNi; 
- Die GD SO (de b/c); 
- Các die PGD SO'; 
- B phn CNTT (d dang trên 

Webside cüa SO'); 
- Luu VT, VP. 
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DQc1p-T'do-Hnhphñc 

K bai: S Ni vu 
Email: 
vanthusonv@ihanoi.gov.vn  

NOi VU ).Ji Cd uan: Thành ph6 Ha Nôi 

TM. HQI BONG Till TUYEN 
KT. CHU T!CH 

O CIJU T!CJJ 

DOCSONOIW 
Nguyn DInhiloa 

UBND THANH PHO HA NØi 
HQI BONG Till TUYEN 
CONG CIU5C NAM 2019 

S& ,1+(/TB-HDfl 
Ha N5i, ngày 40  tháng 7 nám 2019 

sO CONG THtJdNG HA I 

A' 

DEN Ngay.4.J 

chuyêli 

THÔNG BAO 
iinOn vit nghip vij chuyên ngành trong k' thi 

yen cong chirc thanh p1w Ha NQI nam 2019 

y& dlnh  s 105 8/QD4JBND ngây 06/3!20 19 cüa UBND Thành 
phO và vic phé duyt clii tiêu va ban hânh Ké hoch thi tuyên cOng chi'rclãm vic tii 
Sâ, c quan tuang ducing so, UBND qun, huyn, thj xa thuic thành pho Ha Ni nni 
20 19; Ljch t chüc thi tuyên Cong chirc näm 2019 thea Thông báo so 975IFB-HDTT 
ngày 10/5/2019 cüa Hi dàng thi tuyên cong chirc Thành pho; Quyet djnh so 
1450/QD-UBND ngày 28/3/2019 cüa UBND Thành phô ye vic thành ip Hti dông 
thi tuyên cong chirc thành phô Ha Ni näm 2019; các Quy djnh, Quy chê, NQi quy thi 
tuyen cong chOc và cac.vãn ban ye thi tuyên cong chrc cüa Chmnh phü, BO Ni vi, 
UBND thh pho Ha NQi. Hôi dông thi tuyen Cong chirc thành phô Ha NQi thông baa 
diem thi mon viêt nghi4p vi chuyên ngành trong k5' thi tuyên cong chirc nãm 2019 (co 
dan/i sách lthm theo, a'âng tái trên Website: sonoivu.hctnoi.gov.vn). Diem thi trong thông 
báo chua tth diem cüa nhfing trueing hcip vi phm Quy ché, Ni quy thi. 

ThI sinh có nguyen v9ng phüc khão bâi thi, np dcmphüc khão thea mu và 1 
phI ye Thtrông trçrc Hi ding thi.tuyên cong chrc Thành phô (SO Ni vii). 

ThOi gian: Trong giOhàthi chinh ti'i ngày 10/7/2019 dn 24/7/2019. 

Da dim: Nhn dn và 1 phI phüc khão 150.000 dng t.i b phn mt ci:ra SO 
Ni viz (sO 1 8B Lê Thánh Tong, qu.n Hoàn Kiêm, TP Ha Ni). Không nhn &m phüc 
khâo qua duOng Bi.ru din, do phüc khão gOi den SO NQi vi1 sau 17 gi& ngày 
24/7/20 15 không có giá trj. 

Thông báo nay thay cho gi.y báo kt qua thi vit. Ba ngh các Co quan, don vi 
có chi tiêu tuyên dig thông báo ni dung trén den thI sinh dr tuyên tai  co quan, don 
vj duçic biêt dé thc hin .1. 

Noinhn: 
- Chi'i tjch Hi dng thi tuy&i (dê báo cáo); 
-GiámcsiNOivi 
- Các thành vin HOi  dng; Ban Giám sat; 
- Các ci quan, dan vj có chi tiêu; 
- Website: sono!vu.hanoLgov.vn; 
- Luu VT-SNV. 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  — Tu do - Hnh phüc 

Ha Ni, ngày tháng nám 2019 

DO XIN CHAM PHUC iuAo BAI THI 

Kinh gUi: Hi dng thi tuyn cong chirc Thành pM Ha Ni nàrn 2019 

Ten tôi là: Sinh ngày:  

H khu thxng trU:..  

Dang k9 d%r thi chi tiêu ngàrth t?i phông 
ca quan  

S báo danh: Phàng thi s  

S dinthoai liênhê  

Tôi dâ tham gia thi vông 2 mOn vit nghip vi chuyên ngành cia kS'  thi 
tuyn cOng chi.rc näm 2019 do Thành ph6 Ha Ni t chUc ngày 30/6/2019, k& 
qua dt dim 

Nay tôi lam dan d ng phUc khâo bài thi cUa tôi. 

Kinh d ngh Hi dng thi tuyn cOng chUc Thành ph Ha NOi  xem xét 
ch6 phUc khão cho tôi. 

Tôi xin chân thành cam an! 

KInh 1o'n, 
(Ks' vãghiröh9ten) 
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