
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra điều kiện dự xét tuyển viên chức (vòng 1) 

    đợt 2 năm 2020  

 

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 62/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-SVHTTDL ngày 09/6/2020 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên 

chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng năm 2020;  

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL ngày 16/6/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; 

Xét kết quả họp ngày 16/10/2020 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

1. Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển 

(vòng 1). 

 1.1. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) 

đợt 2 năm 2020:  

Căn cứ vào yêu cầu về nhóm chuyên ngành đào tạo tương ứng với vị trí 

việc làm đã được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-SVHTTDL ngày 

09/6/2020 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhu 

cầu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng năm 

2020 và Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL ngày 16/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.  

Hội đồng xét tuyển viên chức thống nhất: 

- Có 01 hồ sơ đăng ký không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 

(vòng 2) đợt 2 năm 2020: 

SỞ VHTTDL TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-HĐXTVC Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2020 
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+ Họ và tên: Nông Văn Huy. 

+ Vị trí đăng ký dự tuyển: Kỹ thuật viên (Hạng IV). 

+  Đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng. 

Lý do: Chuyên ngành đào tạo không phù hợp với chuyên ngành đào tạo 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-SVHTTDL và Kế hoạch số 

62/KH-SVHTTDL (Nhóm chuyên ngành đào tạo yêu cầu: Hệ thống điện, Công 

nghệ thông tin; Chuyên ngành ghi trên phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh: 

Công nghệ điện ảnh-Truyền hình). 

(Đính kèm danh sách Biểu 01) 

1.2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) 

đợt 2 năm 2020:  

Có 07 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện để tham dự xét tuyển viên chức  

(vòng 2) đợt 2 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

(Đính kèm danh sách Biểu 2) 

Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh được biết và thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Ban KTPĐKDT; 

- Ban Giám sát XTVC; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HĐXTVC 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

  

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Dương Minh Tuệ 
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