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THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 
kỳ 6 tháng đầu năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục 

tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 416/QĐ-

UBND ngày 16/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tiếp nhận 

viên chức 6 tháng đầu năm 2022; 

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch  ngày 23/7/2022 của Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch viên chức kỳ 6 tháng đầu năm 2022, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận viên chức kỳ 6 tháng đầu năm 2022, như sau: 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./. 

 

  Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 
- Website Sở VHTTDL; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Bảo tàng tỉnh (để biết); 
- Trung tâm Văn hóa tỉnh (để biết); 
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh; 
- Bà Đỗ Phương Thảo; 
- Lưu: VT. TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

Âu Thị Mai 
 



BIỂU KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIÊN CHỨC KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SVHTTDL ngày 27/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Dân 
tộc 

Chức vụ, đơn 
vị công tác 

Trình độ 

chuyên 

môn, 

ngành 

đào tạo 

Ngoại 
ngữ 

Tin học 

Vị trí việc làm, 

cơ quan đăng 

ký dự tuyển 

Kết quả 

 sát hạch 

Tổng 

điểm sát 

hạch của 

2 lần sát 

hạch 

Dự kiến 

trúng 

tuyển Nam Nữ 

Điểm 

sát 

hạch 

kiến 
thức 

chung 

Điểm 
sát 

hạch 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

1 
Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh 

 14/8/1983 Kinh 

Hướng dẫn viên 
văn hóa hạng 
III,Trung tâm 

Văn hóa và Xúc 
tiến đầu tư tỉnh 

Bắc Kạn 

Đại học 
Quản lý 
văn hóa 

A2 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

Hướng dẫn viên 
văn hóa hạng 
IV, Trung tâm 
Văn hóa tỉnh 

29 52,5 81,5 x 

2 Đỗ Phương Thảo  09/12/1988 Kinh 

Hướng dẫn viên 
Văn hóa hạng 

III, Ban Quản lý 
các khu du lịch 

tỉnh Tuyên 
Quang 

Đại học 
Quản trị 

kinh 
doanh – 
Quản trị 
du lịch 

B B 

Hướng dẫn viên 
văn hóa hạng 
III, Bảo tàng 

tỉnh 

40 44 84 x 

(Danh sách có 02 người). 
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