
   UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

             SỞ NỘI VỤ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 834/TB-SNV          Quảng Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập 

 kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 69/HĐTT ngày 15/4/2020 của Hội đồng thi tuyển 

công chức tỉnh Quảng Nam về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài 

liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức hành chính năm 2020; Sở Nội vụ thông 

báo nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập môn chuyên môn nghiệp vụ 

(vòng 2) của một số ngành để thí sinh tự ôn tập. Cụ thể như sau: 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành 

chính môn thi chuyên môn nghiệp vụ (Danh mục kèm theo Công văn số:     

69/HĐTT ngày 15/4/2020 của Hội đồng thi tuyển). 

Những nội dung ôn tập theo Thông báo số 706/TB-SNV ngày 31/3/2020 

của Sở Nội vụ không có điều chỉnh, bổ sung  tại Thông báo này vẫn giữ nguyên 

(không thay đổi nội dung). 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam kính thông báo để các đơn vị, địa phương, cá 

nhân được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- CT UBND tỉnh (b/c);                                                

- Chủ tịch HĐT (b/c);   

- Các thành viên HĐT; 

- Ban Giám sát HĐT; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Anh Tuấn 
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