
TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGmA VIT NAM 
HQI BONG TUYEN DTJNG CONG C1111C Bc 1p - Ti do - Hnh phiic 

S: O  /TB-I-IDTD	 Ha Nç5i, ngàyA tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 
9 P A A A a r - Ket qua xet duyçt ho so' tuyen diing cong chu'c nam 2021 

- Can cü K hoach  s 119/KH-TLID, Thông báo s 374/TB-TLD ngày 
05/7/2021 cüa Tong Lien doàn ye tuyên diing cong chlrc Cc quan Tong Lien 
doàn và mt sO co' quan cOng doàn ngành trung ucing näm 2021; 

- Can cIt Thông báo K& 1u.n s 434t1'B-TLE) ngày 05/10/202 1 cIta Hi 
dông tuyên dimg cong chlrc nàm 2021; 

Hi ding tuyn diing cong chlrc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, 
thông báo: 

1. Cong nhn 112 Itng viên dli diu kin, tiêu chun dr kithi tuyn dçing 
cOng chlrc näm 2021 vào các v trI vic lam, theo Thông báo sO 374/TB-TLD 
(danh sách gii kern theo). 

2. ling viên không dIt diu kin tham gia k' thi tuyn diing cOng chlrc, 
gôm: ng viên Trân Bào Linh và 1mg viên Nguyen Luong Anh Thu, do np ho 
so' muon  so v9i thai htn Thông báo cIta Tong Lien doàn. 

3. Yêu cu các 1mg: D Thj Thu Hin; Trn Quang Khãi (dáng k dy' thi 
Ban ChInh sách - Pháp lugt); Nguyn DIre Vit; Nguyen Tnthng Giang (däng 
k dir thi Van phông Uy ban kiêm tra,); An Thj Là (dáng kj dic thi Ban Tuyên 
giáo); Nguyn Kim Ng9c (dáng /g dir thi Cong doàn Thông tin va Truyên 
thông), có cong vn cIra ccc quan, dcin vi noi cong tác ye vic dOng cho 1mg 
viên dir tuyen và cho chuyên cong tác (khi trth'ig tuyên) , truó'c ngày thi mon kiên 
thlrc chung (vông 1) It nhât 05 ngày. 

4. Yêu cu 1mg viên Dng Khánh Linh (dáng kj dy' tuyên Ban Tài chInh), 
phài thi ngoi ngtt. Dôi vâi 02 1mg viên däng k dir tuyen ye Ban Dôi ngoi có 
chItng chi IELTS dã het hn1  duqc tham gia thi tuyên, nêu np bô sung ehling 
chi JELTS theo quy djnh, tru&c ngày thi mon kiên thItc chung (vông 1) It nhât 
05 ngày. 

5. V hInh thfrc, dja dim thi tuyn: 

- HInh thlrc thi: 

+ Vông 1: Thi trc nghim trên may vi tinh 

+ Vông 2: T chIre thi vi& k& hçip phóng van. 

- Dja dim: Tai  trumg Di hçc COng doàn, s 169, Tây Scm, Dng Da, 
HàNi. 

1  Lê Quang Minh, Nguyn Thj Phixang Ha. 



6. Thôi gian gp mt thI sinh và t chfrc thi tuyn 

Mt s dja phucing dang thirc hin vic gin each, cách ly do djch Covid-
1? cüa ChInh phü, cüa dja phucing vic di chuyên, di 1i ti'r eác dja phung khác 
ye thành phô Ha Ni con gp nhieu kho khän. Do do, thai gian gp mt thI sinh 
và to chüc thi tuyen HOi  dông tuyên diing së thông báo sau. 

Nu có vuig mc các trn,g viên 1iê h Hi dng tuyn d,yng d dugc 
xem xét giâi quyêt qua Ban To chtrc Tong Lien doàn theo so din thoai: 
04.39426071. K 

TM. HQI BONG 
HUTICH 

BAN 
- 

TRUNG U.NG 

ICH THIraNG TR!XC 
Trân Thanh Hãi 

Noinhân: 
- Tfng viên dir tuyên; 
- Cong TTDT CDVN; 
-Lmi:VT,ToC. 
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