Cn c Thông báo s 86/HTT ngày 29 tháng 12 nm 2017 ca Hi ng thi tuyn công chc thành ph à Nng v
vic thông báo danh sách thí sinh iu kin d tuyn, thi gian và a im thi tuyn dng công chc nm 2017 ti
các s, ban, ngành và UBND qun, huyn thuc UBND thành ph à Nng.
y ban nhân dân qun Hi Châu thông báo mt s ni dung sau:
1. Danh sách thí sinh iu kin thi tuyn công chc
Thí sinh liên h trên website ca S Ni v thành ph à Nng ti a ch http://www.noivu.danang.gov.vn
2. Thi gian, a im nhn th d thi và np l phí d thi
a) Thi gian và a im nhn th d thi
- Thi gian: Th Ba (ngày 09/01/2018) hoc Th T (ngày 10/01/2018)
+ Bui sáng: T 7g30 n 11g30
+ Bui chiu: T 13g30 n 17g30
- a im: Ti B phn Tip nhn và Tr kt qu, S Ni v (Tng 1, Trung tâm Hành chính thành ph à Nng, s
24 Trn Phú, qun Hi Châu).
b) L phí d thi: 400.000 ng/thí sinh (theo quy nh ti Thông t s 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11
nm 2016 ca B Tài chính).
3. Thi gian, a im khai mc và thi tuyn công chc
a) V khai mc k thi tuyn
- Thi gian khai mc thi tuyn: Vào lúc 07 gi 30, th Sáu ngày 19 tháng 01 nm 2018.
- a im khai mc: Ti Hi trng Trng THPT Phan Châu Trinh (S 167 Lê Li, Qun Hi Châu, thành ph
à Nng).
b) V t chc thi tuyn
- Thi gian: Vào ngày 19, 20 và 21 tháng 01 nm 2018.
- a im: Ti Trng THPT Phan Châu Trinh (S 167 Lê Li, Qun Hi Châu, thành ph à Nng).
- Lch thi:

Bui

Ngày

Môn thi

Hình thc thi

Thi gian thi theo ngch công
chc d tuyn
Chuyên viên Cán s
(tng ng)
(tng ng)

Sáng

19/01/2018
(Th Sáu)

Tin hc

Trc nghim trên
máy tính

30 phút

30 phút

Chiu

19/01/2018
(Th Sáu

Ngoi ng

Trc nghim trên
máy tính

30 phút

30 phút

Chiu

20/3/2018
(Th By)

Nghip v chuyên Trc nghim trên
ngành
máy tính

30 phút

30 phút

21/01/2018
(Ch nht)
21/01/2018
(Ch nht)

Sáng
Chiu

Kin thc chung

Vit

180 phút

120 phút

Nghip v chuyên
Vit
ngành

180 phút

120 phút

- Bui sáng: Thí sinh bt u thi lúc 7gi 30;
- Bui chiu: Thí sinh bt u thi lúc 13 gi 30.
Mt s lu ý
- Thí sinh khi i thi nh mang theo Th d thi và chng minh nhân dân xut trình cho Giám th
phòng thi khi vào phòng thi.
- Thí sinh có mt ti a im thi trc gi khai mc hoc gi thi 15 phút.
Trên ây là Thông báo Danh sách thí sinh iu kin d tuyn, thi gian và a im nhn th d thi, l phí d thi tuyn
dng công chc nm 2017, UBND qun Hi Châu thông báo các thí sinh ng ký d thi c bit./.

