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     THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển kỳ xét truyển viên chức năm 2021 (đợt 2) 

 

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 Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm viên chức cần tuyển 

dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Báo cáo số kết quả xết tuyển viên chức nă 2021 (số14/BC-HĐXT 

ngày 04 tháng 11 năm 2021của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 2); 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển 

viên chức năm 2021 (đợt 2) như sau: 

1. Danh sách thi sinh trúng tuyển 

1. Phạm Quyết Chiến, sinh năm 1990, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Kỹ 

thuật Xây dựng; vị trí tuyển dụng: Tu bổ di tích giám sát thi công trưng bày. 

2. Vũ Bảo Ngọc, sinh năm 1997, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Thiết kế 

đồ họa; Vị trí tuyển dụng:  Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày 

3. Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1993, Trình độ Đại học - Chuyên ngành 

Biên đạo múa; Vị trí tuyển dụng: Diễn viên múa 

4. Lương Thành Vũ, sinh năm 1996, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Huấn 

luyện Thể thao; Vị trí tuyển dụng: Huấn luyện viên hạng III 

2. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 

06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển) 

b) Bản sao giấy khai sinh 

c) Bản sao hộ khẩu thường trú 

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập 

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 

năm 2013 do Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe 

g) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
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3. Thời gian nhận hồ sơ: 10h ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quá thời hạn trên, thí sinh không hoàn thiện hồ sơ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định. 

Thông báo kết quả trúng tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ truy cập: https://svhttdl.laocai.gov.vn) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Thông báo để các thí sinh 

tham gia kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 2) được biết và thực hiện./. 

                                                        

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Nội vụ; 
- Các cá nhân có tên trên; 
- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 
- Lưu: VT,VP. 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 
Hà Văn Thắng 
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