
THÔNG BÁO 

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

Thời gian triệu tập, thời gian, địa điểm xét tuyển 

viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 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 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc các sở, ngành năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch 61/KH-SVHTTDL ngày 25/5/2022 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 2022; 

Xét kết quả họp ngày 22/8/2022 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển  

kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2022 

(vòng 2):  

Có 04 thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện để dự xét tuyển viên chức năm 2022 

(vòng 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đính kèm danh sách). 

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

- Thời gian: 14h30 phút, ngày 29/8/2022. 

- 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 xét tuyển viên 

chức năm 2022 (500.000 đồng/thí sinh). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và xét tuyển viên chức:  

- Thời gian: 13h30 phút, ngày 10/9/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu tập luyện, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (cơ sở 2),  

Số 4, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

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

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 
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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 CMND hoặc CCCD, hoặc phải có một trong các giấy tờ 

sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào xét tuyển. 

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

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Ban KTPĐKDT; 

- Ban KTSH; 

- Ban Giám sát XTVC; 

- Phòng, đơn vị: Thanh tra, 

  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Phan Văn Hòa 
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