
UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
S1VANHOA,THETHAO Dc1p -Trdo- Hnh phüc 

VA DU L!CH 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 5 nám 2020 
S: /TB-SVHTTDL 

THÔNG BAO 
Kt qua thi Vông 2, mon thi nghip vij chuyên ngành, 

k' thi tuyên viên chfrc ngành Van hóa, The thao và Du Itch  nám 2019 

Can cü Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü 
sira di, bê sung mt s quy djnh v tuyn ding cong chüc, viên chüc, nâng 
ngch cong chüc, thang htng viên chirc và thirc hin ch d hqp dng mt s 
loai cong vic trong ca quan hành chInh nhà nithc, dan vj 51r nghip cong lap; 

Can cü Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 cüa B trung B 
Ni vi süa di, b sung mt s diu v tuyn dng cOng chüc, viên chirc, nâng 
ngch cong chüc, thäng htng chirc danh ngh nghip viên chirc và thirc hin 
ch d hçip dng mt s 1oii cong vic trong co quan hành chInh nba nuc, 
dan vj sr nghip cong 1p; 

Can cir Quyt djnh s 1374/QD-UBND ngày 28/11/2019 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v phê duyt k hoach  tuyn diing viên chirc tinh Tuyên Quang 
nàm 2019; 

Can cü Van ban so 879/UBND - NC ngày 3 0/3/2020 cüa TJy ban nhân 
dan tinh v vic t chüc tuyn diing viên chirc, cOng chüc nàm 2019; 

Can cü Báo cáo so: 115/BC-HDTD ngày 15/5/2020 v kt qua thi Vông 2 
mon thi nghip vi chuyên ngành kST thi tuyn viên chüc ngành Van hóa, Th 
thao và Du ljch nàm 2019. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo kt qua thi vông 2, mon thi 
nghip vii chuyên ngành kS'  thi tuyn viên chüc ngành Van hóa, Th thao và 
Du ljch nàm 2019, nhu sau: 

1. Kt qua thi Vông 2 (Theo Phy lyc 1 dInh kern,). 

2. Các thI sinh có nhu c.0 chrn phüc khão lam dan g11i v Hi dng tuyn 
dung viên chüc ngành Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2019 (qua Phông T 
chüc - Pháp ch) trong thôri gian 15 ngày k ti'r ngày ban hành thông báo nay dn 
ht ngày 30/5/2020. 

PhI phüc khâo 150.000/Bâi thi, np tti PhOng K hoach - Tài chInh, Sà 
Van hóa, Th thao và Du ljch (Co rnáu doii phic kháo gt'ci kern,). 



Thông báo nay duçic niêm yt tai  trii sâ lam vic và trên trang thông tin 
din tü cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch và giri tâi thI sinh theo dja chi thI 
sinh dã dàng k./. 

No'i nhân: 
- S& Thông tin và Truyên thông (dang tâi); 
- Website S& VHTTDL; 
- Các thành viên Hi dông TDVC S; 
- Giám doe, các PGD S (B/c); 
- Luu: VT, TCPC. 

GIAM DOC 

Au Th1 Mai 
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Phi luc 1 

KET QUA THI VONG 2 MON THI NGHIP \T[J  CHUYEN NGANH, 
KY THI TUYEN VIEN CH1XC NGANH VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH  NAM 2019 

(Kern theo Thông báo so' /TB - SVHTTDL ngày 15/5/2020 cia So' Van hóa, Th thao và Du ljch) 

TT H9 và ten SBD Ngày tháng 
näm sinh 

GiO'i 
tInh Dan tc 

Vi trI viêc Jam 
dang k dr tuyên 

Don vl däng k 
dr tuyên 

Dim thi vit 
mon nghip 
vi chuyen 

ngành 

Diem 
uu tiên 

Tng 
diem 

Du kin 
trng 
tuyên, 
không 
triing 
tuyên 

Ghi chü 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

HàThj Thüy 01 07/6/1995 Nit Kinh 
Thu viên viên 

hang IV 
Thu viên tinh 81 81 

Trñng 
tuyn 

2 Nong Thj Anh 02 22/8/1988 Nit Tày 
Hun 1uyn viên 
hang III (chuyên 

sâu vO Muay) 

Trung tam HuAn 
1uyn và Thi du 
th duc th thao 

69,5 

5 dim 
Nglffli 
dan tc 
thiu s) 

745 
Trñng 
tuyên 

3 Mai Hoài Linh 03 30/10/1987 Nam Kinh 

Huong dn thuyt 
minh khách tham 
quan kiêm quãn 
1' k thuat  h 

tAng, to chi'rc nhân 
sr 

Ban Quán 1 
Quángtruing 
Nguyen TAt 

Thành 

79 79 
Trüng 
tuyk 

4 Ha Thu Tháo 04 29/4/1991 Nit Kinh 

Huàng dAn, 
thuyt minh 

khách tham quan 
(Hithng dAn '11 
van hóa hang III) 

Ban Quán 1 
Quângtru?rng 
Nguyen TAt 

Thành 

70 70 
Trüng 
tuyên 
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TT H ten SBD Ngày tháng 
näm sinh 

Gió'i 
tInh Dan tQc Vi trI vic lam 

dang k dr tuyn 
Don vi dàng k 

dir tuyn 

Dim thi vth 
mon nghip 
vi chuyên 

nganh 

Diem 
uu tiên 

Tng 
dim 

Diz kin 
trüng 
tuyen, 
không 
trOng 
tuyen 

Chi chü 

5 Pham Thj Thanh Thêu 05 14/8/1986 Ntt Kinh 

Huàng dan, 
thuyt minh 

khách tham quan 
(Hithng dn Viefl 
van hóa hang  III) 

Ban Quân l 
Quángtru?mg 
Nguyen Tt 

Thành 

61 

5 diem 
(Con 
bnh 
binh). 

66 
ong 

triing 
tuyên 

Do hêt 
clii tiêu 
tuyen 
dung. 

6 Phüng Thj QuS'nh 06 04/9/1996 Nft Nüng 

Hi.ràng dan, 
thuyt minh 

khách tham quan 
(Huthig dn Vfl 

van hóa hang  III) 

Ban Quãn 1 
Quângtrixmg 
Nguyen Tt 

Thành 

73 

5 diem 
(Ngithi 
dan tOc 

thiu sb). 

78 
Trting 
tuyn 

7 Trn Thj Huyn 07 17/12/1989 Nui Kinh 
K toán viên 

hang III 

Ban Quân l' 
Quângtnrông 
Nguyen Tt 

Thành 

86,5 86,5 
Trüng 
tuyn 

8 Phüng DInh Tin 08 22/12/1990 Nam Tày 

K thut 
chiuphim, tuyên 
truyên liru dng 
(K thut viên 

hang IV) 

Trung tam 
Phát hành phim 
và Chiu bong 

55 

diem 
(Ngu&i 
dan tc 

thiu s). 

60 
Tring 
tuyn 

9 Ngô Quc Vit 09 24/5/1996 Nam Kinh 

K5' thuât 
chiuphim, tuyên 
truyên hru dng 
(K thuât vien 

hang IV) 

Trung tam 
Phát hành phim 
và Chiu bong 

62 62 
Trüng 
tuyen 

(Danh sách nay có 09 ngwàz) 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc1p - Tiy do - Hinh phuic  

oor BE NGH! CHAM PHUC KHAO 

KInh gui: Hi dMg tuyn d%lng viên chüc ngành Van boa, Th thao 
và Du ljch näm 2019. 

Têntôi1à Sinhngày  

Dja chiP  

Vj trI dir tuyn  

Si báo danh Phông thi s  

Sau khi biét kt qua thi vOng 2 kS'  thi tuyn dçing viên chüc ngành Van 
boa, Th thao và Du ljch nàm 2019, tôi d nghj Hi dng tuyn diing viên chirc 
ngành Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2019 chm phüc kbão cho tôi bài thi 
mon Chuyên môn, nghip viii. 

Tôi xin dóng 1 phI chm phüc khâo theo quy djnh. Tôi xin trân trçng cam o'n! 

Tuyên Quang, ngày tháng.... nám 2020 
A 9 Thi sinh de ngh cham phuc khao 

(K và ghi rô hç ten) 
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