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THÔNG BAO
Diu chinh thai gian t chfrc sat hch vông 2 xét tuyn viên chfrc
ngành giáo diic qun Hoàng Mai 11am 2019
Thrc hin Quy& dnh s 1076/QD-UBND ngày 07/3/20 19 cüa UBND
thành phô Ha Ni ye vic phé duyt chi tiêu và ban hành Kê hoach to chüc tuyên
diing vien chiic lam vic tai các Ca sâ giáo djc mâm non, tiêu h9c, trung h9c ca
s& cong 1p trrc thuc UBND qun, huyn, thj xâ cüa thành ph Ha Ni nãm
2019; Quyét djnh so 3455/QD- UBND ngây 28/6/20 19 cüa UBND thành phô Ha
Nôi ye viêc sira dôi bô sung Khoãn 3 Diêu 1 và Khoãn I Phãn B Kê hoach ban
hành kern theo Quyêt djnh so 1076/QD- UBND ngày 07/3/20 19 cüa UBND thành
phô Ha NOi; Kê hoach so 203/KH-UBND ngày 12/9/2019 ciia UBND thành pho
Ha Ni ye vic xét tuyên viên chi.'rc lam vic tai các ca sâ giáo diic mâm non, tiêu
hçc, trung h9c cci sà cong 1p triic thuc UBND qun, huyn, thj xä cUa Thành
ph nm 2019; Thông báo s 223 9IFB-SNV ngày 20/9/2019 cüa Sr Ni viii thành
phô Ha Ni ye vic thông báo llch to chüc thi tuyên, xét tuyên viên chi'rc các ca
s& giáo diic cOng 1p trirc thuc UBND qun, huyn, thj xA nm 2019;
Hi dng xét tuyn viên chüc qi4n Hoàng Mai thông báo diu chinh thji
gian t chc sat bach vông 2 xét tuyên viên chirc ngành giáo diic qun
Hoàng Mai nám 2019, nhu sau:
1. Thai gian dja dim tä chfrc sat hch phông van, thirc hành
* Thii gian t chüc 03 ngày: Tr ngày 28/11/2019 dn ngày 30/11/2019.
* Dja dim: Trithng Tiu hçc Chu Van An - Khu do thi Tây nam
Linh Dam, phu?mg Hoàng Lit, qu.n Hoàng Mai, thành phO Ha Ni.
- Ca sat hach bui Sang b&t du tü 7 gii 30 thI sinh có mt t'x 6 gRi 30 d
lam các thU ti1c vào sat bach).
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bat dau tu 14 gici 00 (thi srnh Co mat tu 13 gia 00
- Ca sat hach buoi Chieu
âê lam các thU tuc vào sat hach.
Ncii tp trung tai nhà th chat - Trithng Tiu h9c Chu Van An.
ThI sinh mang theo Giy chUng mirth nhân dan, giy ti tUy than.
2. S báo danh, phông sat hch, so' d phông sat hch theo Ca, ngày t
chfrc sat hch phOng van, thic hành: Hi dOng xét tuyên sê thOng báo chi tiêt
yào lUc 8 gii 00, ngày 27/11/2019 (tru&c 01 ngày tO chirc sat hach) trên miic dào
tao tuyên ding cong thông tin din tU qun Hoàng Mai:
https://hoangmai.hanoi.gov.vn và niêm yet cong khai tai dja diem to chCrc sat
bach (Tnnmg Tiêu h9c Chu Van An - Kbu dO thi Tây nam Linh Dam, plur?mg
Hoàng Lit, qun Hoàng Mai).

V các ni dung lien quan nhix dam bão cong tác an ninh trt tr, y t, dam
bâo din nAng phçic vii k> xét tuyen viên chüc näm 2019 không thay dôi, dê nghj
các ngành Cong an, Din lirc, Y tê qu.n Hoàng Mai quan tam thc hin theo
th&i gian dja diem ti Thông báo nay.
Thông tin chi tit lien h theo dintho?i: 024 3642 1800 và 024 3642 1807.
Hi dng xét tuyn viên chirc c1un Hoàng Mai thông báo d các thI sinh
và các ca quan, don vj có lien quan biêt, thirc hin./,
Noinhjin:
- Sâ Ni vt Thành pM;
- Các dcm vj có chi tiéu tuyn d%Ing;
- Cng thông tin din tCr cüa qun
https://hoangmai.hanoi.gov.vn ;
- Ban giám sat tuyn di,ing;
- Ban Kim tra sat hach;
- Cong an qun;
- Cong ty Din 1c Hoãng Mai;
- Trung tam t qun Hoãng Mai;
- Trithng Tiu h9c Chu VAn An;
- Luu: VT, NV, HSTD.
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