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THÔNG BÁO 

Kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức; 

 danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 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 viên chức danh nghề nghề nghiệp viên chức;  Nội quy thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng viên 
chức danh nghề nghề nghiệp viên chức; 

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 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 Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Ban Kiểm tra 

phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 ngày 

28/2/2022; 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 thông 

báo cụ thể như sau: 

1. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2022: 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển tiếp nhận: 11 phiếu  

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Vòng 1) được tham 

dự vòng 2 (Phỏng vấn): 11 phiếu (Có danh sách kèm theo) 

2. Tài liệu ôn tập: 

Thí sinh tự tra cứu và ôn tập trên cơ sở danh mục tài liệu mà Hội đồng Xét tuyển 

cung cấp (Có danh mục tài liệu kèm theo). 

3. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn 

4. Địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch: 

4.1. Phổ biến Nội quy, quy chế  xét tuyển viên chức 2022: 

- Thời gian Từ 07h45’ – 8h00’ ngày 04/3/2022 

- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tầng V, khối IV, 

phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. 

- Thành phần: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022, Các Ban Kiểm tra sát 
hạch, Ban Giám sát; Tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 

2022 

4.2. Tổ chức sát hạch các vị trí dự tuyển 



 - Thời gian Từ 8h10’ – 11h45’ ngày 04/3/2022 

- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tầng V, khối IV, 
phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. 

- Hình thức sát hạch: Phỏng vấn 

4. Yêu cầu đối với thí sinh: 

- Thí sinh tham gia dự tuyển phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư 

nhân dân hoặc Giấy phép Lái xe); 

- Căn cứ vào lịch xét kiểm tra, sát hạch, thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển 

trước 05 phút; 

- Thí sinh dự xét tuyển phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; thực hiện đầy đủ 

các quy định về phòng chống dịch Covid 19. 

Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, 
tầng V, khối IV, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Điện thoại: 020.3840285. 

Hội đồng xét tuyển viên chức đề nghị các thí sinh có phiếu dự tuyển đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn (vòng 1) tham dự phỏng vấn (vòng 2) thực hiện theo đúng nội dung 
thông báo trên. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở: http://svhttdl.laocai.gov.vn. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Nội vụ; 
- Các cá nhân theo danh sách; 
- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 
- Lưu: VT,VP. 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XTVC  
NĂM 2022 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Thái Hòa 
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