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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch xét tuyển viên chức 

 năm 2021 (đợt 2) 

 

Căn cứ Nghị định 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 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức danh nghề nghề nghiệp viên chức và thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

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 Biên bản Kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức ngày 11  

tháng 10 năm 2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách các thí sinh đủ điều 

kiện tham dự kỳ thi kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 2) như sau: 

1. Doãn Công Bùi, sinh năm 1998, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Sư 

phạm Thể dục Thể thao. 

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

Huấn luyện Thể thao. 

3. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1995, Trình độ Đại học - Chuyên ngành 

Huấn luyện Thể thao. 

4. Phạm Quyết Chiến, sinh năm 1990, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Kỹ 
thuật Xây dựng. 

5. Vương Mạnh Hùng, sinh năm 1995, Trình độ Đại học - Chuyên ngành 
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 

6. Dương Thị Tuyết, sinh năm 1999, Trình độ Đại học - Chuyên ngành Quản 
trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 

7. Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1993, Trình độ Trung cấp – Chuyên 
ngành diễn viên múa. 

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



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các thí sinh có mặt tại Hội trường 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tầng 5, khối IV, phố 30 – 4, phường Bắc Lệnh, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào 15h00 ngày 15/10/2021 để hướng dẫn ôn tập, 
đăng ký tham dự xét tuyển vòng 2. 

 

 

Nơi nhận: 

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

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 
 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Thái Hòa 
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