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Số: 113 /TB-HĐTT      Lạng Sơn, ngày  11  tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Đính chính phòng thi, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành  
của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2) 

 

Ngày 10/10/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 đã ban hành 
Thông báo số 106/TB-HĐTT thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh 
dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2). Do sơ xuất trong khâu tổng hợp, Hội 
đồng thi tuyển đã có sự nhầm lẫn về chuyên ngành dự thi môn thi viết nghiệp vụ 
chuyên ngành của 01 thí sinh. Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 đính 
chính như sau: 

Tại Thông báo số 106/TB-HĐTT, Hội đồng thi tuyển đã thông báo thí sinh 
Đào Thị Thanh Huyền, số báo danh 152, chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát 
triển, phòng thi số 08, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.   

Nay Hội đồng thi tuyển đính chính như sau: Thí sinh Đào Thị Thanh 
Huyền, số báo danh 152, chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển, phòng thi 
số 05, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành Kinh tế.  

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo để thí sinh được biết và 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh Đào Thị Thanh Huyền; 
- Thành viên HĐTTCC năm 2019; 
- TB Giám sát (Thanh tra tỉnh); 
- Công an tỉnh; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT, HĐTT. 
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