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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký 

dự tuyển (vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch vòng 2 kỳ tuyển 

dụng (xét tuyển) viên chức Sở VHTT&DL năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-SVHTTDL ngày 21/9/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tuyển dụng (xét tuyển) viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; 

Căn  cứ Quyết định số 270/QĐ-SVHTTDL, ngày 10/10/2022 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng (xét tuyển) 

viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2022;  

Căn  cứ Quyết định số 272/QĐ-SVHTTDL, ngày 10/10/2022 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tuyển dụng (xét tuyển) 

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịchnăm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng (xét tuyển) viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm. Cụ thể: 

- Ngạch Di sản viên hạng III - Mã ngạch V.10.05.17: Có 01 thí sinh đủ điều 

kiện dự thi vòng 2; 01 thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2. 

- Ngạch Phương pháp viên hạng III – Mã ngạch V.10.06.20: Có 01 thí sinh đủ 

điều kiện dự thi vòng 2. 

- Ngạch Diễn viên hạng IV - Mã ngạch V.10.04.15: Có 06 thí sinh đủ điều 

kiện dự thi vòng 2. 

- Ngạch Hướng dẫn viên văn hóa – Mã ngạch V.10.07.23: Có 03 thí sinh đủ 

điều kiện dự thi vòng 2. 

- Ngạch Văn thư trung cấp - Mã số 02.008: Có 01 thí sinh đủ điều kiện dự thi 

vòng 2. 

 (Danh sách đăng tải trên trang điện tử:http://svhttdl.kontum.gov.vn) 

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 có mặt trước 7 giờ 30 phút, ngày    

24/11/2022 tại Bảo tàng – Thư viện tỉnh, số 659 Nguyễn Huệ - Phường Quyết 

Thắng - Thành phố Kon Tum,  tỉnh Kon Tum để khai mạc và dự thi sát hạch bằng 

hình thức thi phỏng vấn theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.  

http://svhttdl.kontum.gov.vn/
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Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: 01 ngày (ngày 24/11/2022). 

Danh sách thí sinh dự phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn, quy chế, nội quy 

phỏng vấn… được niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa 

điểm tổ chức phỏng vấn. 

Tài liệu ôn tập: Thí sinh tự tìm hiểu trên các kênh thông tin đại chúng, trên 

các website, trang thông tin điện tử của các bộ ngành, của tỉnh và Sở VHTT&DL…, 

bao gồm tài liệu liên quan đến tình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum; Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hệ thống chính trị Việt Nam; Chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Pháp luật về viên 

chức, hành chính, công vụ…; Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, 

lĩnh vực dự tuyển... và tự ôn tập. 

Thông báo này thay cho giấy báo dự thi và được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử: http://svhttdl.kontum.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch: Tầng 3, tòa nhà A Khu trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, 

phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Hội đồng tuyển dụng (xét 

tuyển) viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến Nhân dân, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và thí sinh biết, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- GĐ Sở (B/c);    

- Các thành viên HĐTD;  

- Ban giám sát và các ban giúp việc HĐTD; 

- Website: http://svhttdl.kontum.gov.vn; 

- Lưu: VT, HSTD (14). 

T.M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Phan Văn Hoàng 

 

 

 

 

 

 

http://svhttdl.kontum.gov.vn/
http://svhttdl.kontum.gov.vn/

		2022-11-10T10:10:18+0700


		2022-11-10T10:12:28+0700


		2022-11-10T10:12:28+0700


		2022-11-10T10:12:28+0700


		2022-11-10T10:12:28+0700


		2022-11-10T10:12:28+0700




