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Triệu tap thí sín!ì đủ diều hiện dụ' thí tuyển 

công chúc ngach Ke toán viên Tòa án nhăn dân hai cấp 
tình Đắh Lắk năm 2018

Thục hiện Kế hoạch số 436/KH-TCCB/rT&TĐKT ngày 25 th<htg 6 
2018 cùa Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk về thi tuyên công chúc ngạch Kê toán 
viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chúc 
thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dụ kỳ thi tuyển công chúc, hhu' sat.í:

1. Thòi gian và đíst điển! thì
1.1. 77:d'í gmM

Am (AgẠy i  KlìLai mạc kỳ thi và tổ chúc thi.
- Buổi sáng:
+ Tù 07h30 phút: Khai mạc kỳ thi, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lak:
+ Tù ShOOphút: Thi môn Kien thúc cìiLung (thi viết, hiòi g.ian 180 pliùt).
- Buổi chiều:
+ Tù 14h00 phút: Thi môn Ngoại ngũ tiếng Anh (thi viết, thòi gian 90

phút).

- Buổi sáng: Tù 8h00 phút, thi môn Tìghlẹp vụ chuyên ngàíh Ke ':c<!Ím (:hl 
viết, thái gian 180 phút).

- Buổi chiều:
- Tù 14h00 phút, Nghiệp vụ chuyên ngành Ke toán (thi trắc nghiêm, thcd 

gian 45 phút).
- Tù 15h00 phút, thi môn Tin h(:x: (thi trác Mgììiệm, thòi gian 45 phút).
(̂ 772Z ud /MU 07A30 pAí/í, /r!c

7.2. Dm /A j
Hôi truòng c, Tòa án nhân dân tình Đắk Lắk, sá 04 Lê Duẩn, LP.Eìuõn 

Ma Thuôt, tíiìh Đắk Lắk.'
2. v ề  việc !àm thu tục thí



r
Dồ ngììị thí Sìíìh cỏ niạt tại 1 oa án nhân dân tình Đắk i .ák vào iúc

dể tàm thú tục íìụ thi (xem số báo danii, phòng thi); nghe 
phô biên nọt quy, quy che thì và nhạn thẻ du í!ù.

3. Ì̂ U M ý - —- —  _______ —
- Yêu cầụ các thí sình có mặt đầy dú, đúng giò để dụ khai mạc kỳ thi, 

nghe phô biến địa diêm, nọì quy, quy chếlhi và nhận Thẻ dạ thi;
- Thí sinh dụ thì phái mang theo Thẻ dụ thi; Giấy chúng minh nhân dán 

hoăc giấy tò tùy thân họp pháp khác (có dán ảnh) dể Síuất tíình ìdii thị gọi 
vào phòng thi;

- Thông báo đuọc đãng tải trên trang thông tin điện tủ Tòa án nhân dân

7
- Các tlìí sinh dụ' thi;
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Chánh án TAND tỉnh (B/c);
- Lnu: VT; TCCB,TT&TĐKT.


