CIJC BAO V THT)C VT
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HQI BONG Till TUYEN VIEN CIIUC
Bc 1p - Ti do - Hnh phtic
Ha Nt5i, ngày 22 tháng 7 nám 2019
THÔNG BAO
Ve vuçc lam thu tyc dr thu va to chirc thu Vong 1
k thi tuyên viên chü'c Cuic Bão v thirc 4t näm 2019
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Trin khai thc hin k hotch tuyn diing viên chüc theo Thông báo s
1198/TB-BvTv-VP ngày 15/5/20 19 cüa Cic Bão v thrc 4t v vic tuyn dung
viên chüc nàm 2019, Hi dng thi tuyn thông báo thii gian, dja dim lam thu tçtc
dir thi và t chrc thi Vông 1 kS' thi tuyn viên chCrc nàm 2019 nlur sau:
1. Thou gian, dja dim lam thu tyc dir thi
Thôi gian: truóc ngày 30/7/2019.
Dja dim: Ciic Báo v thrc 4t, 149 H Dc Di, Dng Da, Ha Ni.
L phi thi: 500.000 dng/thI sinh.
Hotc thI sinh có th chuyn khoãn theo thông tin sau:
Ten tài khoân: Cic Báo v thçrc 4t, S tài khoãn: 3511.1052.534.
Tti Kho bac Nhà nuâc Qutn Dng Da, Ha Ni (ghi rö hç ten và ni dung
chuyn khoân).
2. Khai mac k' thi
- Thii gian: 07h30' ngày 10/8/2019 (Thr 7).
- Dia dim: Hôi tru6ng 3 Cic Bão v thirc vet, 149 Ho DAc Di, Dông Da, Ha
Ni.
- Ni dung: Ph bin quy ch thi và ni dung thi.
3. ThO'i gian và ctja cIim thi VOng 1
3.1. Dja diém thi: Hi tnthng 1, Hi trung 3 Ciic Bâo v thirc vat, 149 H
Dtc Di, Dông Da, Ha Ni.
3.2. Thai gian thi:
- Mon Kin thirc chung: thi trc nghim, thci gian thi 60 phñt, b.t du t1r
08h00' ngây 10/8/20 19 (Thir 7).
- Mon Tiêng Anh: thi trc nghim, thai gian thi 30 phüt, bt du tü 09h30'
ngày 10/8/20 19 (Thu 7).
- Mon Tin h9c: thi trc nghim, thji gian thi 30 phüt, bitt du tü 10h30' ngày
10/8/20 19 (Thr 7).

D nghj các thI sinh dir thi có mt ti phông thi trithc gi thi 30 phüt, mang
theo giy ti tüy than (chirng minh nhân dan, the can cuc cong dan, giy phép lái
Xe, h chiu hotc the dâng vien), không dugc mang tài 1iu, din thoai vâ các thit
bj din tir khác vào phông thi.
Thông báo nay duçic niêm y& cong khai tii tri sâ lam vic cüa C%lc Bão v
thrc vt vâ dãng ti website: www.ppd.gov.vn./.
Noi n/ia,::
- V TCCB;
- Hi dng thi tuyn;
- Luu: VT, VP.
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