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THÔNG BÁO 
Công nhận kết quả thi tuyển công chức vòng 1 

 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2019 

________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển 

công chức năm 2019 và Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 11/10/2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thi 

tuyển công chức năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Hội đồng thi đã tổ 

chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành. 

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi và chấm thi phúc khảo vòng 1, Hội 

đồng thi thông báo danh sách kết quả của 188 thí sinh đạt vòng 1 (có danh sách 
kèm theo) và thông báo lịch thi vòng 2 như sau:  

1. Thời gian: Ngày 06/12/2019 (Thứ sáu). 

- Từ 13 giờ 15 - 13 giờ 35: Gọi thí sinh vào phòng thi; phổ biến nội quy, 

quy chế. 

- Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

2. Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, 

quận Đống Đa, Hà Nội. 

3. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:  

3.1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn 

gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 

3.2. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giầy tờ tùy thân hợp 

pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi. 

4. Đề nghị các cơ quan, tổ chức có thí sinh tham dự thi tuyển công chức 

có trách nhiệm thông báo danh sách thí sinh đạt kết quả vòng 1, lịch thi đến 

từng thí sinh dự thi vòng 2 đảm bảo đúng thời gian, địa điểm quy định. 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo để các cơ quan, tổ 

chức được biết và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, tổ chức có thí sinh dự thi; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Hội đồng thi tuyển CC 2019;  

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Lưu: VT, TCCB, PN(30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Lê Khánh Hải 
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