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THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại các đơn vị sự nghiệp 
thuôc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich năm 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của 
UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Ke hoạch tuyển dụng viên chức vào 
làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch năm 2020;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội động tuyển dụng viên chức về việc kiểm 
tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển 
và hồ sơ đăng ký xét tuyển trường họp đặc biệt theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện 
và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại các đơn vị 
sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, như sau:

I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ 
tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 vị trí
Tổng số thí sinh dự tuyển: 54 hồ sơ
Tổng số hồ sơ đủ điều kiện: 48 thí sinh
Tổng số hồ sơ không đủ điều kiện: 06 thí sinh.

II. Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức (vòng 2), 
được niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại đơn vị sự 
nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử tại địa 
chỉ http://sovhttdl.angiang.gov.vn.

Chi tiết cụ thê tại Danh sách (đính kèm).

http://sovhttdl.angiang.gov.vn


III. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch vòng 2.
Hội đồng tuyển dụng viên chức, thời gian kiêm tra sát hạch: sáng 8 giờ 

và kết thúc lúc 11 giờ, chiều bắt đầu lúc 14 giờ đến hết thí sinh tham gia dự 
tuyển, cụ thể:

- Ngày 9/12/2020:
+ 8 giờ: Đon vị Thư Viện;
+ 8giờ 30 p h ú t: Đơn vị Bảo tàng.
(Hình thức kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn; địa điểm: tại Hội Trường Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch).
-Ngày 10/12/2020:
+ 8 giờ: Đơn vị Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh.
(Hình thức kiểm tra sát hạch: Thực hành/Phỏng vấn (cụ thể xem tại Danh 

sách đính kèm); địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh An Giang.
- Ngày 11/12/2020:
+ 8 giờ: Đơn vị Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
+ 9 giờ: Đơn vị Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT;
(Hình thức kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn; địa điểm: tại Hội Trường Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
IV. Danh mục tài liệu ôn tập.
Danh mục tài liệu ôn tập:
- Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng)
- Kiến thức chuyên ngành (áp dụng cho từng vị trí đăng ký tuyển dụng) 

(Danh mục tài liệu ôn tập được đính kèm theo Thông báo này)

Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ Thông báo đến các thí sinh 
được biết, hướng dẫn các thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 ôn tập, liên hệ 
trả lệ phí cho các thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, và tổ 
chức kiểm tra sát hạch theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Nơi nhận:
-  UBND tinh;
- Sờ Nội vụ;

GIÁM ĐỔC

- HĐTDVC Sở;
- Các đơn vị SN thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCPC.


