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Thc hin Quyt dnh s 4811/QD-TJBND ngày 05/9/20 19 cüa UBND Thánh ph 
Ha Ni ye vic phê duyt kêt qua thi tuyên Cong chirc närn 2019; van bàn so 
2159/SNV-CCVC ngày 11/9/20 19 cüa Sâ Ni vi Ha Ni ye vic thu ho so dOi vth thi 
sinh trüng tuyên ki thi tuyên cong chrc nm 2019, 

Sà Cong Thuong Ha Ni thông báo tói các thi sinh dà tiImg tuyn vào S Cong 
Thuong nhi,r sau: 

1. Hoàn thin h so trüng tuyn np v So Cong Thuo'ng Ha Ni d kim tra, dôi 
chiêu và g11i SO Ni v d xác minh theo quy djnh. Tüi ho so gôm có: 

- L ljch tix thut; trixông hçp dang là can b, cong chirc, viên chOc nQp I Uch 
theo inàu 2C, Bàn dánh giá nEn xét qua trinh cOng tác; 

-Bàn sao giykhai sinh; 
- Bàn sao van bng, chirng chi và kt qua h9c tap; 
- Giy khám sirc khOe; 
- Giy tO uu tiên (nêu có); 
- L ljch tur pháp; 
- Bàn sao s Bào him xa hi bt buc; hçip dng lao ding, hap dng lam vic, 

Quyêt djnh tuyên dung, bô nhim ngch, chirc danh nghê nghip, quyêt djnh nâng bc 
luong gân nhât (nêu co). 

Riêng Bàn sao vthi bng, chirng chi, k& quàh9c tp và giy tO uu tiên (nu có) thf 
sinh np them 01 b áê ngoài t(ii ho so, khi den np mang theo bàn gôc van bang, 
chüng chi, kêt qua hQc tp và giây tO u'u lien (nêu co) dê dOi chiêu vOi bàn sao. 

2. ThOi gian, dja dim nQp h so: 
- Thôi gian: Trong giO hành chInh, tO ngày 16/9/2019 din ngày 18/9/2019. 
- Da dim: PhOng 204 (Van phông), SO Cong Thuong Ha Ni, s6 331, duOng 

Câu Giây, qun Câu Giây, thành phO Ha Nôi. Diên thoai: 024 6269 1238. 
SO Cong Thuang Ha Ni thông báo d thI sinh trüng tuyn bi& và thrc hin•/. 

N0i nhân: 
- Sô'Ni vy HàNi; 
- D/c GD SO' (d b/c); 
- Các d/c PGD SO'; 
- BQ phn CNTT (dO dng trOn 

Webside càa So'); 
- Lu'u VT, VP., 
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