
UBND TINH TUYN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO' VAN HOA, TH THAO  vA DU LJCH Dc 1p - Tiy do - Hnh phtic  

So: /QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 nám 2020 

QUYET D!NH 
A A 9 • •A Phe duyçt ket qua ky thi tuyen vien chirc 

ngành Van hóa, The thao và Du ljch nãm 2019 

GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU LId 

Can cz' Nghj djnh s 29/2012/ND-CT ngày 12/4/2012 cia ChInh phz v 
tuyin dyng, si'r dyng và quán lj viên chic; 

Can thNghj djnh s 161/2018/ND-CF ngày 29/11/2018 cia ChInhphi tha 
ddi, bá sung m3t s quy djnh ye' tuyin dyng cong chz'c, viên chi'c, náng nggch 
cong chc, thäng hgng viên chz'c và thy'c hin chê' dç5 hQp dóng m5t s locii cOng 
viçc trong cci quan hành chInh nhà nithc, dan vj 51! nghip cong lçp; 

Can ci Thông tu' sO' 15/2012/TT-BNV ngày 2 5/] 2/2012 cza Bç5 Nç5i vy 
hu'ó'ng dã'n ye' tuye2n dyng, kj kit hQp dng lam vic và de'n bit chi phi dào tgo, 
bO'i du'óiig dói vó'i viên cht'c, Thông tu' sO' 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa 
B3 tru'O'ng Bó Ni vy tha ddi, be' sung mi5t sO' quy djnh ye' tuye'n dyng cOng chz'c, 
viên chic, náng nggch nggch cOng chv'c, tháng hgng ch&c danh nghe' nghip 
viên chz'c và thy'c hin clii d5 hçip de'ng m5t sO' logi cOng vic trong cci quan 
hành chInh nhà nu'O'c, d07i vf sy' nghip cOng 4lp, 

Can cz' Quyêt djnh so 33/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cia Uy ban 
nhán dan tinh ye' ban hành Quy djnh phân cip quán lj viên chz'c; Quylt djnh sO' 
04/2018/QD-UBND ngày 10/7/2018 cza Uy ban nhán dan tInh tha dii, be' sung 
mt sO' die'u cia Quy djnh phân cá'p quán lj viên cht'c ban hành kern theo Quye't 
djnh sO' 33/20]3/QD-UBND ngày 20/12/2013 cüa L'5> ban nhán dan tInh, 

Can cii' QuyO't djnh sO' 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cia (Jy ban nhdn dan 
tinh Tuyên Quang ye' vic quy djnh chi'c náng, nhim vy, quye'n hgn và cc' cá'u tO' 
chi'c cza SO' Van hóa, The' thao và Du ljch tinh Tuyên Quang, 

Can cz' Quyé't djnh sO' 13 74/QD- UBND ngày 28/11/2019 ca Uy ban nhán dan 
tinh Tuyên Quang ban hành ke' hogch tuye'n dyng viên chi'c tinh Tuyên Quang nám 
2019; COng van sO' 879/UBND-NC ngày 3 0/3/2020 cza Uy ban nhán dan tinh ye' 
vic tO' chi'c tuye'n dyng viên chi'c, cOng chi'c nám 2019, 

Can ct' kit qua thi và và de' nghj cOng nhn kit qua kj) thi tuyé'n viên chl'c 
ngânh Van hóa, The thao và Du ljch nàrn 2019 tgi Báo cáo sO'139/BC-HDTD cia 
SO' Van hóa, The' thao và Du lich; 



Xét d nghj cüa Chü tjch HOi  dng tuyn ding viên chüc ngành Van 
boa, Th thao và Du ljch nAm 2019. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt kt qua ki thi tuyn viên chüc ngành Van boa, Th thao 
và Du ljch 11am 2019 (cy the' tgiphy lyc kern theo). 

Diu 2. To chirc thuc hiên: 

1. Phông T chirc - Pháp ch: Gui thông báo cong nhn kt qua trüng 
tuyn bang van bàn tri nguôi dir tuyn theo dja chi ma ngithi dir tuyn dã dàng 
k theo quy djnh; tham mini ban hành quy& djnh tuyn dçmg, hung dn các ni 
dung lien quan dn k hcip dng lam vic; rà soát van bang, chmg chi, k& qua 
hçc tap, di tilçmg uu tiên theo yêu cu vj trI tuyn diing di vOi các thI sinh 
trüng tuyn d hoàn thin h so dir tuyn theo quy djnh. 

2. Các don vj sir nghip thuc Si có viên chüc trüng tuyn: Phi hçp vói 
Phông T chüc - Pháp ch thirc hin k hçxp dng lam vic di vth viên chüc 
theo quy djnh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông; Trithng các phOng chuyên mOn; ngithi dimg du các 
don vj sir nghip thuc Si; các don vj có lien quan và các ông (bà) có ten trong 
danh sách ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.lt.- 

Nonhn: GIAM DOC 
- SNi vi; 
- Hi dông TDVC Sâ; ( 
- Lãnh dao S&; 
- Nhu Diéu 3 (thrc hién); 
- Lixu: VT, TCPC. 

Au Thi Mai 
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so VAN HOA, THE THAO VA DU LICH CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
1101 BONG TUYEN DUNG Dc 1p -Tir do - Hnh phüc  

VIEN CH1J'C NAM 2019 

DANH SACH KET QUA K( THI TUYEN VIEN CH1J'C NGANH VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH  NAM 2019 
(Kern theo Quye't djnh s /QD-SVHTTDL ngày 03/6/2 020 cüa Sá Van hóa, Th thao và Du itch) 

TT H9 và ten 
Ngày 

tháng nam 
sinh 

Giói 
tInh 

Dan  
tôc 

Vj trI viêc lam dàng k 
dr tuyên 

Co quan, thrn v 
dang k di tuyén 

Kt qua thi 
Vông 1 

Them 
thi viet 

mon 
nghip 

chuyên 
ngành 

Dim 
iru 
jfl 

Tng 
diem 

chuyên 
môn, 

ngliip 
vu 

Kt qua 
kr thi 

Kiên 
thfrc 

chung 

Ngoi - ngtr 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 

Ha Thj Thiy 07/6/1995 Nit Kinh Thu vin viên hang IV Thu vin tinh Dtt Dt 81 81 
Tri.ing 
tuyn 

2 Nông Thj Anh 22/8/1988 N& Tày 
Hun 1uyn viên hang 

III (chuyên sâu vO 
Muay) 

Trung tam Hun 
1uyn và Thi du 
the diic th thao 

Dt 
Min 

thi 
69,5 

Trcing 

3 Mai Hoài Linh 
30/10/198 

7 
Nam Kinh 

Hrnrng dn thuyt minh 
khách tham quan kiêm 

quãn 1 k5 thi4t ha tng, 
to chirc nhán six 

Ban Quãn 1 
Quãng trixing 
Nguyn Tt 

Thành 

Dat Dat 79 79 
Trüng 
tuyn 

4 Ha Thu Tháo 29/4/199 1 NCt Kinh 

Huàng dan, thuyt 
minh khách tham quan 
(Hiirng dn viên van 

hóa hang III) 

Ban Quân 1 
Quãng tru?mg 
Nguyn T& 

Thành 

Dat 70 70 
Truing 
tuyên 

1 



TT H9 V ten 
Ngày 

tháng 
11
;am  

Giói 
tInh 

Dan  
tOc 

Vi trI viêc lam ttang k 
dt tuyên 

Co quan, don vj 
dàng k di1 tuyên 

Kt qua thi 
Vông 1 

Diem 
thi vit 

mon 
nghiep 

vu 
chuyên 
ngành 

Diem 
uu 

tiên 

Tng 
diem 
thi 

chuyên 
môn, 

n ghip 
vu 

Ket qua 
k' thi 

Kin 
thfrc 

chung 

Ngoi 
ngü 

5 Phüng Thj QuSTnh 04/9/19/96 Nü Nüng 

Huàng dn, thuyt 
minh khách tham quan 
(Hng dn viên van 

hóa htng III) 

Ban Quân 1 
Quáng tru?mg 
Nguyn Tt 

Thành 

Dat 
Min 

thi 
73 5 78 

Trüng 
tuyên 

6 Trn Thj Huyn 
17/12/198 

9 
Nü Kinh 

K toán viên 

hang jj 

Ban Quan 1 
Quang trlx?Yng 
Nguyn Tt 

Thành 

Dat Dat 86,5 86,5 
Trüng 
tUyêfl 

7 Phüng Dinh Tin 
22/12/199 

0 
Nam Tày 

K thuât 

chiu phim, tuyen 
truyn lint dng (K5 
thut viOn hang IV) 

Trung tam 

Phát hành phim 
và Chik bong 

Dt 
Mien 

thi 
55 5 60 

Tring 
tuyên 

8 Ngô Quc Viêt 24/5/1996 Nam Kinh 

K thuât 

chiu phim, tuyên 
truyên 1ru dng (K5 
thut viên hang IV) 

Trung tam 

Phát hãnh phim 
và Chiu bong 

Dat Dat 62 62 
Tring 
tuyên 

(Danh sách nay có 08 ngtrài) 
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