
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  928 /SNV-CCVC 

 
  Lạng sơn, ngày   10  tháng  9  năm 2019 

V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức 
thi tuyển sinh đào tạo cao học năm 2019 
của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

 

 
Kính gửi: ................................................................................... 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 686/UBND-NC 
ngày 15/7/2019 về việc phối hợp, liên kết với Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân tổ chức lớp thạc sĩ tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh đào tạo cao 
học năm 2019, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có văn bản số 
1365/ĐHKTQD-VĐTSĐH ngày 03/9/2018 thông báo lịch thi và địa điểm 
tuyển sinh sau đại học năm 2019, đợt II.  

Sở Nội vụ thông báo như sau: 

1. Số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự thi 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện đăng 
ký dự thi cao học kinh tế: 54 người, cụ thể như sau: 

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách: 32 người 

- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng:    22 người 

(Thông tin chi tiết theo Biếu số 01 và 02 đính kèm). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sinh 

a) Thời gian:  

- Sáng ngày 15/9/2019: Thí sinh dự thi cao học có mặt tại phòng thi để 
nghe phổ biến quy chế thi và thi môn Kiến thức kinh tế tổng hợp (8h15). 

- Chiều ngày 15/9/2019: Thi môn Luận (13h15) và Thi môn Tiếng Anh 
(15h30). 

b) Địa điểm:  

Trường Đại học Kinh tế quốc dân, số 207 đường Giải phóng, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. 

3. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ văn bản đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tham gia tuyển sinh và danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ 
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đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động được tham dự kỳ thi tuyển với thời gian và địa điểm như trên. 

(Đính kèm văn bản này, văn bản số 1365/ĐHKTQD-VĐTSĐH ngày 
03/9/2018 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viện Đào tạo SĐH, Trường ĐH KTQD; 
- LĐ Sở NV; 
- Phòng CCVC; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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