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 THÔNG BÁO 

V/v tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

Căn cứ 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, Hội đồng xét tuyển Viên chức Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thông báo tuyển dụng năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

1.1. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Huấn luyện viên thể thao thành tích cao 

- Số lượng: 01 

- Công việc cụ thể: thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể thao thành tích cao, chuyên 

sâu bộ môn Pencak silat 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục Thể thao (chuyên ngành Huấn luyện viên 

thể dục thể thao (chuyên sâu Pencak silat)); Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác 

huấn luyện thể thao thành tích cao; có thành tích thi đấu thể thao cấp quốc gia.  

1.2. Vị trí Giáo vụ và quản lý vận động viên 

- Công việc cụ thể: thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, huấn luyện, xây 

dựng, tổ chức triển khai thực các hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành giáo dục thể chất 

1.3. Vị trí Tư vấn giáo dục và truyền thông 

- Số lượng: 02 

- Công việc cụ thể: 

+ Vị trí thứ nhất:  thực hiện nhiệm vụ thuyết minh viên, tổ chức các hoạt động giáo 

dục, trải nghiệm tham quan tại Bảo tàng, xây dựng các chương trình, dịch vụ du lịch tại 

Bảo tàng tỉnh. 

+ Vị trí thứ hai: truyền thông, quảng bá, phát huy các giá trị di sản văn hóa qua 

hoạt động nghiệp vụ bảo tàng và trên các phương tiện thông tin, tới công chúng trong và 

ngoài nước. 

- Trình độ chuyên môn:  

+ Vị trí thứ nhất: Đại học, chuyên ngành du lịch, quản trị du lịch, quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành. 

+ Vị trí thứ hai: Đại học, chuyên ngành Quốc tế học, truyền thông. Ưu tiên Nam 
giới, có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên 

1.4. Vị trí thực hiện nhiệm vụ hành chính tổng hợp tại Trung tâm Thông tin 

và Xúc tiến du lịch 

- Số lượng: 01 



- Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo 

dõi các hoạt động thu sự nghiệp, hoạt động dịch vụ tại các nhà du lịch 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh 
tế 

1.5. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Thông tin tư vấn du lịch tại Trung tâm Thông 

tin và Xúc tiến du lịch 

- Số lượng: 01 

- Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, tư vấn cho khách du 

lịch; cập nhật thông tin trên Cổng du lịch thông minh 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị du lịch, quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn. 

1.6. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch tại 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch 

- Số lượng: 02 

- Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm 

du lịch,  xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị du lịch, quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành, quản lý du lịch 

1.7. Vị trí thực hiện nhiệm vụ hành chính tổng hợp tại Trung tâm Văn hóa và 

Điện ảnh 

- Số lượng: 01 

- Công việc cụ thể: thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, theo dõi, triển khai các 

hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa theo quy định của pháp luật.  

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật, Luật kinh tế 

1.8. Vị trí thực hiện nhiệm vụ họa sĩ tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh 

- Số lượng: 01 

- Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, đồ họa phục vụ công tác tuyên 
truyền, cổ động trực quan, triển lãm. 

- Trình độ chuyên môn: Từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Mỹ thuật, đồ họa, 

thiết kế. 

2. Hình thức tuyển dụng:  

Xét tuyển 

3. Điều kiện dự tuyển: 

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng vị trí theo Mục 1 của 

Thông báo này; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm công tác, có thành tích trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, mỹ thuật. 



4. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu kèm theo thông 

báo này tại Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tầng V, khối IV, 

phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. 

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký: từ ngày 27/01/2022 – 27/02/2022. 

Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ/ thí sinh/lần (Áp dụng theo Thông tư số 

288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 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) 

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: 0214.3840285. 

Nơi nhận: 
- Đài PTTH tỉnh Lào Cai; 
- Quản trị Cổng TTĐT, Website Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Kế toán Sở; 
- Lưu: VT, TC. 

CHỦ TỊCH 

HĐXT VIÊN CHỨC NĂM 2022 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Thái Hòa 
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