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L]INDOANLAODQNGQUAN 1 Dôc lap - Tu' do - Harih phc  

So: /LDLD Qun 1, ngày & th.áng 3 nthn 2020 

V/v hung dn tham gia phn thi 
trc nghirn Hi thi tIm hiu v 

cong tác nü Cong nhân, viên chiirc, 

lao dng Qun 1 thO di 4.0 

K.mnh g111: - Ban chp hành cong doàn co' s& tric thuc. 

Nhrn h tr các thi sinh tharn gia phn thi trc nghirn hi thi tIm hiu ye 

cOng tác n COng nhân, viOn cimc, lao dng Qun 1 th6 di 4.0, LiOn doàn Lao dng 

qun 1 hu'ó'ng dn các thi sinh tharn gia phân thi nhu sau: 

1. Biró'c 1. Truy cp vào link http://thitructuyen.quanlhcm.gov.vn/ sO hin ra 

giao din "HQI THI TtM HIU YE CONG TAC N CONG NHAN, VIEN 

CHC, LAO DQNG QUJ.N 1 THOl B4J 4.0" 

2. Bu'&c 2. Ben góc trái giao din man hinh, & mic Menu, các thI sinh click 

chuOt vào mlic Thông tin cn bitt d xem Kê hotch FIi thi, Th l dir thi, Hu'&ng 

dn sfr ching. 
3. Bu'ó'c 3. Bang k và lam bài thi 

Ben góc trái giao din man hinh, ô rniic Menu, các thi sinh click chut vào 

muc Bang k va lam hal thi, din dy dñ thông tin theo huó'ng d.n cüa giao din và 

click vào rnic Bang k. 

Lu'u ':  Dôi vó'i CDCS tru'O'ng hoc, CDCS khu vi'c Nhà nuó'c 0' rnic Do'n vj, 

các thI sinh chpn ten don v CO s.n trong giao din. 

RiOng doi vói CDCS kim virc ngoài. rthO nu'ó'c hoc chu'a cO sin tOn don vj, 

các thi sinh chQn chit "Bo'n v khác" 6' dang cuôi cing, giao din man hinh sO hi.n i-a 

rnic Ten don vj d các thI sinh nh.p vào (nhp day dü tOn có dâu, vf d: Cong ty 

TNT-JR MTV Nguyn Van Minh...) 

Sau khi thI siiih din dy dü thông tin theo yêu cu cüa giao din và click vào 

mpc Bang k, giao din sO hin ra thông tin ma thI sinh d dang k, thi sinh click vao 

Lam hal thi. 
- Trong qua trinh dang nhp lam bài thi, gp tric trc k5 thut, thI sinh liOn h 

nguO'i h trg & góc trái man hinh. 

4. Thb'i gian thi: tfr ngày 23/3 dn ht ngày 28/3/2020. 

Ban Thu'O'ng vçi LiOn doàn Lao dng qun 1 rt mong BCH CDCS trin khai 

rng rai dn CNVCLD tham gia dr thi dt kt qua tot. 

BAN THTIONG VU 

// P110 CHU TICII 

BA CHAP 
0' 

No-i nhân: 

- NI'itr ti-en; 

-BCHLDLD Qi; 

-TTLDLD Qi; 

- Liru: VP, TG, CNTT. 

Ho Nhu' Cat Tu'èng 
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