
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng 

đối với viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân 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 Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-SVHTTDL ngày 15/9/2022 của Sở Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị  

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 THÔNG BÁO: 

1. Kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 đối với 03 thí sinh. 

(có kết quả của các thí sinh gửi kèm theo) 

2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra sát hạch tại vòng 

2 bằng hình thức thực hành kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của  

thí sinh. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả  

trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại  



Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng,  

sử dụng và quản lý viên chức./. 

 

Nơi nhận:     

- Sở Nội vụ (B/c);                                                                                     
- Lãnh đạo Sở;  

- Đơn vị: TTVHNT;     

- Văn phòng Sở;     

- Các thí sinh;  

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, HĐTD.                                                                 

                                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Phan Văn Hòa 
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