
           UBND TỈNH NGHỆ AN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             SỞ NỘI VỤ                               Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                
       Số:            /TB-SNV                  Nghệ An, ngày       tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2021 và 2022

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; kế hoạch thi tuyển công

chức năm 2021 và 2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu

ôn tập các môn thi kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 (Thi trắc nghiệm trên máy tính) môn 

Kiến thức chung và Ngoại ngữ (Phụ lục số 01 kèm theo);

2. Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 (Thi viết) môn Nghiệp vụ chuyên 

ngành (Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 kèm theo)

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh đăng ký dự thi biết và ôn tập./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;
- Đ/c Lê Hồng Vinh, Phó Chủ     để b/c
tịch TTr UBND tỉnh;
- Các cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển;
- Công thông tin điện tử Sở Nội vụ (để đăng tin);
- Lưu VT, CCVC.

            GIÁM ĐỐC

            Nguyễn Viết Hưng
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