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THÔNG BÁO 
  Về việc thi tuyển viên chức (vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 

   

 Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức về Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh năm 2021; 

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

dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 

979/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Kết luận số 15-KL/BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức của tỉnh về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên 

chức (vòng 1) của tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp ngày 26/22/2021 của Sở Nội vụ về việc triển 

khai, thống nhất một số nội dung công tác tổ chức thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển 

viên chức năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 

thông báo đến thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 1 viên chức ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2020 một số nội dung như sau: 

 1. Địa điểm, thời gian khai mạc và tổ chức thi: Chiều ngày 30/11/2021 

(Thứ Ba) 

- Địa điểm: Hội trường H, Trường Đại học Tân Trào (km 6, xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

- Từ 13 giờ 30 phút: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí thi 

theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (phí tuyển dụng viên 

chức: 500.000 đồng/01 thí sinh). 

- 14 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi. 

*Lưu ý: Kết thức khai mạc kỳ thi, thí sinh xem số báo danh, phòng thi, ca thi. 

 



2. Thời gian thi môn kiến thức chung, Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Ngày 

01/12/2021 (Thứ Tư) 

- Thi kiến thức chung: Buổi sáng ngày 01/12/2021 

+ Bắt đầu thi ca số 01: Từ 07 giờ 00 phút. 

+ Bắt đầu thi ca số 02: Từ 9 giờ 00 phút. 

- Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) đối với thí sinh không được miễn thi môn 

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Buổi chiều ngày 01/12/2021 

+ Bắt đầu thi ca số 01: Từ 14 giờ 30 phút. 

+ Bắt đầu thi ca số 02: Từ 15 giờ 30 phút. 

* Địa điểm thi: Trường Đại học Tân Trào (km 6, xã Trung Môn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi 

 - Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi; thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

 - Thí sinh dự khai mạc kỳ thi để nghe phổ biến những nội dung liên quan 

đến kỳ thi (Nội quy thi, Kế hoạch thi và một số nội dung khác) . 

 - Thí sinh khi đi thi mang theo Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân 

dân/Thẻ CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để đối chiếu trước 

khi vào phòng thi. 

- Thí sinh không nộp lệ phí thi tuyển sẽ không được tham gia thi tuyển theo 

quy định. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 

2020 thông báo để các thí sinh biết, thực hiện/. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo tuyển dụng  
  viên chức năm 2020; 
- Đoàn Giám sát tuyển dụng VC tỉnh; 

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

- Lãnh đạo Sở; 
- Chủ tịch HĐ tuyển dụng SVHTTDL; 
- Thành viên HĐTDVC Sở; 

- Các Thí sinh đử điều kiện dự thi; 
- Văn phòng Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐTD. 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 
 

 
 

 
 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
   Âu Thị Mai 
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