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TO TR!NH
Ve viçc de ngh phe duyçt ke hoch tuyen ding,
tiêp nhn viên chfrc 6 tháng cuôi näm 2020
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KInh gi:ri:
- Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang;
- SNOivii.
Can ci Van bàn s 660/SNV-CCVC ngày 02/10/2020 cüa Sà Ni vi v
vic rà soát, xây dirng k hoch tuyn diing, tip nhn viên chirc 6 tháng cui
näm 2020,
Si Van hóa, th thao và Du ljch xây drng K hoch tuyn dicing, tip nhn
viên chi.'rc 6 tháng cui näm 2020 th, thu sau:
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1. Tu Trung tam Huan luyçn va thi dau the dyc the thao
- Chi tiêu: 02 ngu?i, trong do: oi chi tiêu thi tuyn và 01 chi tiêu tip nh.n
theo dim b, khoãn 1, Diu 13, Nghj djnh s 115/20201ND-CP.
- Vj trI vic lam cn tuyn diing: Hu.n 1uyn th diic th thao phong trào và
hu.n 1uyn thi du thành tIch cao.
- Yêu cu v trInh dO dào tao, bi duong và tài nãng, näng khiêu:
+ Vj tn thi tuyn: Co B.ng tat nghip Dai hçc tth len, chuyên ngành: Giáo
diic th chit; Huân 1uyn th thao; Six phm th diic th thao.
+ Vj trI tip then: Ngithi Co tài näng, näng khiu dc bit v th diic th thao;
có thành tIch xut sc, dat Huy chixng tai các giâi th thao quac gia, khu virc.
2. Ti Bão tang tinh
- Chi tiêu: 04 nguôi thi tuyn.
- Vj trI vic lam cn tuyn diing: Hung dn viên van boa (Hu'óng dän
thuylt minh tgi các khu di tIch trên dja bàn tinh Tuyên Quang,).
- Yêu cu v trInh dO dào tao, bai duö'ng: Co bng t& nghip trung c.p tth
len, chuyên ngành: Bâo tang, Quàn 1 van hóa, Ljch sir, Du ljch.
3. Tii Trung tam Phát hành phim và Chiu bong
- Chi tiêu: 01 ngui thi tuyn.
- Vj trI vic lam cn tuyn diing: K toán viên hang III.

- Yêu c.0 v trInh d dào tao, bi duô'ng: Co bang t& nghip Dai h9c trâ
len, chuyên ngành: K toán.
4. Ti Doãn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang
- Chi tiêu: 05, trong do: 02 chi tiêu thi tuyên và 03 chi tiêu tip nhn theo
dim b, khoân 1, Diu 13, Nghj djnh so 115/2020/ND-CP.
- Vj trI vic lam cn tuyn ding: Din viên Thanh nhac; Din viên Müa;
K5 thut viên, nhân viên.
- Yêu cu v trInh d chuyên môn:
+ Vj trI din viên Thanh nhac (tip nhn): 02 chi tiêu. Co bang tot
nghip trung cp trô len phü hcip vâi chuyên ngành ngh thut biu din và
din ânh hoc ngu&i có tài näng, näng khiu dc bit v thanh nhac.
+ Vj trI Din viên Müa (tip nhn): 01 chi tiêu. Co bang t& nghip trung
cp tth len chuyên ngành Müa hotc ngui có tài näng, näng khiu d.c bit v Miia.
+ Vj trI K thut viên (k5 thut am thanh, ánh sang san khu biu din
ngh thu.t): 01 chi tiêu. Co b.ng t& nghip trung cp tth len phü hçip vri vi trI
vic lam cn tuyn diing. Tru&ng hçip không dào tao qua các trung chuyén
nghip thI phãi có Chirng chi bi duoTlg v thit k am thanh, ánh sang san khAu.
+ Vj trI nhân viên (Quán 1 phiic trang, dao cii): 01 chi tiêu. Co BAng t&
nghip trung cp trâ len.
Sâ Van boa, Th thao va Du ljch trân tr9ng d nghj S& Ni vli tng hçp,
thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phé duyt.I.
Nol n/:ân:l
-Nhixtrên;
- Länh dao S&;
- Ltru: VT, TCPC. H.02b.
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