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THÔNG BÁO 

T      ập  hí s nh đủ đ ề  k  n  ham dự V n    xé    yển 

 v ên chức T  n   âm Văn hóa - Thông tin - Thể  hao & D  lịch 

thành phố Sầm Sơn năm  0 0 

  

C n c  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ch c; Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công ch c, viên ch c, nâng ngạch công ch c, th ng hạng ch c danh nghề 

nghiệp viên ch c và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Phương án số 3996/PA-UBND ngày 

23/10/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng viên ch c Trung tâm V n hóa - 

Thông tin - Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn. 

Hội đồng xét tuyển viên ch c Trung tâm V n hóa - Thông tin - Thể thao và 

Du lịch thành phố Sầm Sơn thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự V ng 

2, cụ thể như sau: 

1. T      ập  hí s nh đủ đ ề   ham dự V n    

Số lượng: 02, trong đó: 

+ Tham dự xét tuyển vị trí Nghiệp vụ v n hóa, v n nghệ: 01; 

+ Tham dự xét tuyển vị trí Phát thanh viên: 01. 

(Có Danh sách cụ thể kèm theo) 

2.  à so    h n    n 

Các thí sinh rà soát thông tin cá nhân tại Danh sách, liên hệ v i Ph ng Nội 

vụ để điều ch nh, bổ sung trư c ngày 22/12/2020 trong trư ng hợp có sai lệch. 

3. Th     an ph n  v n 

- Th i gian nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, xem số báo danh, 

ph ng ph ng v n: 14 gi  ngày 26/12/2020. 

- Th i gian ph ng v n: Ngày 27/12/2020, b t đầu t  0  gi  30 ph t. 

4. Địa đ ểm ph n  v n 

-  Phòng họp tầng 3 UBND thành phố. 



Hội đồng xét tuyển viên ch c Trung tâm V n hóa - Thông tin - Thể thao và 

Du lịch thành phố Sầm Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

thí sinh đ ng ký xét tuyển biết, theo dõi./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh tham dự xét tuyển;- 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

-  Trung tâm V n hóa, thông tin, thể thao và Du lịch; 

- Lưu: HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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