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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi tuyển công chức  

Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2014 
 

Thực hiện công tác thi tuyển công chức năm 2014 của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã 

tổ chức chấm thi và thông báo tới các thí sinh kết quả thi (Phụ lục kèm theo). 

Hội đồng thi tuyển công chức nhận đơn phúc khảo (nếu có) tại Văn thư 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, do thí sinh nộp trực tiếp, hoặc gửi theo địa chỉ: 

Hội đồng thi tuyển công chức - Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ô D20, Khu đô 

thị Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 26/4/2015.  

Hội đồng thi tuyển công chức không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư 

điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo 

nhận được sau ngày 26/4/2015 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến văn thư 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam).  

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục Quản lý Đường bộ cao tốc và 

đăng tải trên trang điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tạp chí Đường 

bộ Việt Nam./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo); 

- Trường CBQL GTVT (để phối hợp); 

- Văn phòng (để niêm yết công khai); 

- Trung tâm CNTT đường bộ (để đăng tin); 

- Tạp chí ĐBVN (để đăng tin); 

- Cục QLXDĐB (để thực hiện); 

- Cục QLĐB cao tốc (để thực hiện); 

- Lưu: VT, HĐ TTCC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

 
 

 
 

 

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Quyền 

 

 


