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Số:       /TB-HĐTD 

 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả  thi tuyển vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành),  
kỳ thi tuyển viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 

 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 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 25/9/2020 của Chính phủ 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 trưởng 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 ngach công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

 Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức về Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển 

viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 như sau:  

1. Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi 

tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021: (Có danh sách 

gửi kèm). 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành  (theo mẫu 

đơn gửi kèm) trong thời hạn 15 ngày (từ ngày 29 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 

13 tháng 10 năm 2022). Đơn phúc khảo bài thi gửi về Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 

157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

* Lưu ý: Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 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). Trường hợp thí sinh gửi đơn 



đề nghị chấm phúc khảo bài thi nhưng không nộp phí phúc khảo được coi là không 

có nhu cầu phúc khảo bài thi. Hội đồng thi không chấm phúc khảo đối với đơn 

nhận sau thời hạn quy định. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo tuyển dụng  
  viên chức năm 2020; 
- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh  năm 2020; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Ban Giám sát TDVC Sở VHTTDL; 
- Thành viên HĐTDVC Sở; 
- Trang Thông tin điện tử của Sở; 
- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 
- Thí sinh dự thi vòng 2; 
- Lưu: VT, HĐTD. 

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 
   Âu Thị Mai 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI  

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức 

 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 

 

Tên tôi là:…………………………….. 

Sinh ngày…..tháng…..năm………….  

Số CMND/CCCD: …………………………Ngày cấp: ……………………. 

Nơi cấp: …………………………………………………………………………... 

Địa chỉ đăng ký thường trú : …………………………………………............ 

Chỗ ở hiện nay : ……………………………………………………………...  

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………….. 

Vị trí việc làm dự thi:…………………………………………………………  

Số báo danh:…………………………………Phòng thi :………………….  

Sau khi biết kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch năm 2021 với số điểm là ……, tôi đề nghị Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét chấm phúc khảo cho 

tôi bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Tôi xin đóng phí phúc khảo thi tuyển 

dụng theo quy định, xin trân trọng cảm ơn./.  

Tuyên Quang, ngày………tháng…..năm 2022 
    NGƯỜI LÀM ĐƠN 

   (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

  



Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Vị trí việc làm: Tuyên truyền viên chính (hạng III) 

1 VC41 Đào Thị Thủy 16/10/2000 Tày

Thôn 4, Trung Trực, 

Yên Sơn, Tuyên 

Quang

Đại học Tân Trào Đại học
Quản lý 

văn hóa

Quản lý văn 

hóa

Tiếng Anh 

B1

Ứng dụng 

CNTT tin 

cơ bản

X

(Người dân 

tộc thiểu số)

Tuyên truyền viên chính (hạng 

III) thuộc Trung tâm Văn hóa 

tỉnh, Sở Văn hóa, TT&DL

5 66.6 71.6

Dự kiến

 trúng 

tuyển

2 VC42 Lê Thị Yến 20/01/1992 Kinh

Thôn 2, Lưỡng 

Vượng, thành phố 

Tuyên Quang, 

Tuyên Quang

Đại học Văn hóa 

Hà Nội
  Thạc sỹ

Văn hóa 

học

Văn hóa 

học

Tiếng Anh 

B1
Tin học

Tuyên truyền viên chính (hạng 

III) thuộc Trung tâm Văn hóa 

tỉnh, Sở Văn hóa, TT&DL

36 36

Dự kiến

 không 

trúng tuyển

II Vị trí việc làm: Hướng dẫn viên văn hóa (hạng III) 

3 VC44 Bùi Diệu Ly 23/10/1998 Kinh

SN 131, Tổ 16, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Đại học

Quản lý 

văn hóa

Quản lý di 

sản văn hóa

Tiếng Anh 

A2

Công nghệ 

thông tin

Hướng dẫn viên văn hóa hạng 

III thuộc Bảo tàng tỉnh, Sở 

Văn hóa, TT&DL

63.5 63.5

Dự kiến

 trúng 

tuyển

III Vị trí việc làm: Diễn viên múa kiêm quản lý phục trang, đạo cụ; Diễn viên thanh nhạc (hạng IV)

4 VC46 Vũ Hoàng Thắng 28/9/1997 Nùng

Tổ 14, phường Minh 

Xuân, thành phố 

Tuyên Quang

Đại học Văn hóa 

nghệ thuật quân 

đội

Trung cấp
Diễn viên 

múa

Diễn viên 

múa

X

(Người dân 

tộc thiểu số)

Diễn viên múa kiêm quản lý 

phục trang, đạo cụ (hạng IV) 

thuộc Đoàn nghệ thuật dân tộc 

tỉnh, Sở Văn hóa, TT&DL

5 76.5 81.5

Dự kiến

 trúng 

tuyển

5 VC47 Ngọc Văn Hưng 31/7/1987 Tày
Minh Hương, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Cao Đẳng Văn 

hóa nghệ thuật 

Việt Bắc

Trung cấp 

chuyên 

nghiệp

Âm nhạc Thanh nhạc

X

(Người dân 

tộc thiểu số)

Diễn viên thanh nhạc (hạng 

IV) thuộc Đoàn nghệ thuật dân 

tộc tỉnh, Sở Văn hóa, TT&DL

5 59.5 64.5

Dự kiến

 trúng 

tuyển

IV Vị trí việc làm: Huấn luyện viên (hạng III)

6 VC48 Trương Đức Hoàng 03/9/1997 Kinh

Thôn 3, xã Lang 

Quán, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Đại học thể dục 

thể thao Bắc Ninh
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Giáo dục 

thể chất
Anh B B

Huấn luyện viên hạng III thuộc 

Trung  tâm  Huấn  luyện  và  

thi  đấu  thể  dục thể thao, Sở 

Văn hóa, TT&DL

64.5 64.5

Dự kiến

 trúng 

tuyển

7 VC49 Đinh Quang Nguyên 10/8/1990 Kinh

Xã Hợp Hòa, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Đại học thể dục 

thể thao Bắc Ninh
Đại học

Sư phạm 

thể dục thể 

thao

Sư phạm 

thể dục thể 

thao

TOEFL 

ITP 353
B

Huấn luyện viên hạng III thuộc 

Trung  tâm  Huấn  luyện  và  

thi  đấu  thể  dục thể thao, Sở 

Văn hóa, TT&DL

61 61

Dự kiến

 trúng 

tuyển

BIỂU KẾT QUẢ THI VÒNG 2, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 29 /9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Điểm ưu

 tiên

Điểm

 thi

Tổng

 điểm

Kết 

quả

(Danh sách có 07 người)

TT
Số báo 

danh
Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú; 

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng

 ưu tiên

(X)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

thi

1
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