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THÔNG BÁO
Kết quả điểm kiểm tra sát h ạch -V ò n g  2 ^

K v tuyển dung viên chức vào làm việc tại các đon  VỊ sự  nghiẹp  
thuọc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chinh phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 1 61 /2 0 1 8/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 cua 
Chính phũ sửa đổi, bổ sung mọt so quy định vấ tuyển dụng công chức viên 
chưc nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chê độ hợp 
dồng mộtSsố toại Zị việc trong ca quan Mnh chính nhà nước, đon vị sự
nghiêp công lập; _ „ v ,

Căn cư Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
ụ m m tìn h  ■ An Giang về ^ p h e ^ d u y í  Kê h o ^ h  tuyển dụng viên chức vào
làm việc tại các đon vị sụ nghiệp công iập trực thuộc Sờ Văn hóa, Thê thao và
Du lịch năm. 2020; , ị

Căn cứ Biên bản họp của Hội động tuyển dụng viên chức vê kêt quảL điêm 
cùa cá” w sinh tìiam gia kiêm tra sát hạch (vòng 2) vào làm việc tại các đơn vị
Sự nghiệp thuộc Sở.

Họi động tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông

báo:
- Kết quả điểm kiểm tra sát hạch thí sinh dự tuyển vào làm việc tại đơn vị 

Ban Quan lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng: 02 thí sinh.
- Ket quả điểm kiẹỉn tra sai hạch thị sinh dự tuyển vào làm việc tại đơn vị 

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao :11 thí sinh.
(Đính tém Danh sách Kết quả điểm kiểm tra sát hạch -  rộng 2, kỵ tuyên 

dụng vien chưc m o lam việc tạ i các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, T é
thao và Du lịch năm 2020).

Hội động tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng
thông báo./.
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