
 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian triệu tập, thời gian, địa điểm xét tuyểnviên chức  

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. 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

1. Thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh: 

- Thời gian: 14h30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường tầng II, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 320 

đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung: Thông báo giới hạn nội dung ôn tập; Nộp phí dự xét tuyển 

viên chức đợt 2 năm 2020 (500.000 đồng/thí sinh). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức:  

2.1. Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020. 

- Thời gian: 8h00 Ngày 07/11/2020. 

- Địa điểm: Hội trường tầng II, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, 

số 3, Đường Nguyễn Du, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. 

2.2. Xét tuyển VTVL Tuyên truyền viên chính (Chuyên ngành Quản lý Văn 

hóa, Giáo dục chính trị, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam). 

- Thời gian: 8h30 Ngày 07/11/2020. 

SỞ VHTTDL TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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- Địa điểm: Hội trường tầng II, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, 

số 3, Đường Nguyễn Du, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. 

3.3. Xét tuyển VTVL Kỹ thuật viên (hạng IV) (Chuyên ngành: Công nghệ 

thông tin; Hệ thống điện) 

- Thời gian: 08h30 Ngày 07/11/2020.  

- Địa điểm: Hội trường tầng I, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, 

số 3, Đường Nguyễn Du, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. 

Một số lưu ý đối với thí sinh: 

+ Thí sinh phải có mặt tại địa điểm xét tuyển đúng thời gian quy định. 

+ Mang theo giấy chứng minh nhân dân, nếu không có giấy chứng minh 

nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) 

để kiểm tra trước khi vào phòng xét tuyển. 

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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