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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 

 kỳ xét tuyển viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 

 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 

biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang 

năm 2020; Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh 

Tuyên Quang năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 2246/UBND-NC ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 3698/UBND-NC ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức,  viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SVHTTDL ngày 27/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch năm 2020; 
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Căn cứ Báo cáo số 323/BC-HĐTD, ngày 12/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra Phiếu đăng 

ký dự tuyển viên chức năm 2020; 

  Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển 

vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020. 

(Có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm: 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch gửi thông báo bằng văn bản triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và niêm yết công 
khai tại trụ sở cơ quan theo quy định.   

  Điều 3. Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh (báo cáo) 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 
- Văn phòng Sở (đăng tài); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- Chủ tịch HĐ tuyển dụng; 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu VT, TCPC.   
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Âu Thị Mai 
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(Kern theo Quy1 djnh s269/QD-SVH77'DL ngày 12/10/2021 cña So Van hóa, The ihao và Du lich) 
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