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S: /TB-SVHTTDL Däk Nóng, ngày tháng 02 närn 2021 

THONG BAO 
Kt qua trüng tuyên và hoàn thin h so' di vó'i thI sinh 

triing tuyên k' xét tuyên viên chfrc sir nghip S& Van hóa, The thao và Du Ijch 

Can cr Quyt djnh sé 24/QD-SVHTTDL ngày 19/02/2021 cüa S Van hóa, 
Th thao và Du ljch, v vic phê duyt danh sách thi sinh trng tuyên k xét tuyên 
viên chirc sir nghip; 

Si Van boa, Th thao và Du ljch thông báo nhu sau: 

1. Danh sách thI sinh trüng tuyên kS'  xét tuyên viên chüc sir nghip cüa S 
Van hóa, Th thao và Du ljch, kern theo Quyt djnh s 24/QD-SVHTTDL ngày 
19/02/202 1 cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch. 

2. K tü ngây Thông báo dn h& ngày 23/3/2021, d ngh các thI sinh trñng 
tuyn dn S Van hóa, Th thao và Du ljch (Só 90, Du'àng 23/3, phu'ông Nghia 
Di'c, thành pho' Gia Nghi, tinh Dák Nóng) d hoàn thin h so tuyn diing. H so 
tuyn ding bao grn: 

a) Ban sao van bang, chrng chi theo yêu cAu cüa vj trI dir tuyn (Kern theo 
bàn chin/i các van bang, chtiig chi dé dôi chiêu,); chirng nhn dôi tuçrng u'u tiên Va 

so Bão hiêm (nêu co). 

b) Phiu 1 ljch Ui pháp do co quan cO thm quyên cap. 

3. Qua thai hn nêu trên, thi sinh tring tuyn không hoàn thin h so tuyn 
dung theo quy dinh hoc cO hành vi gian 1.n trong vic kê khai Phiu dãng k dir 
tuyên hoc bj phát hin s1r ding van bang, ching chi, chirng nhn không dang quy 
dlnh de tham dir tuyên thI Giám dôc S& Van hóa, Th thao và Du ljch sê xem xét, 
quyêt djnh hüy k& qua trüng tuyn. 

S Van hóa, The thao và Du ljch thông báo d các thi sinh tr1ng tuyn biêt, 
thuc hiên.T jz_7 

No'i n/ian: GIAM DOC 
- SàNôi vv (b/c); 
- Ban Giám dOc SO; 
- Các don vj lien quan; 
- Các tliI sinh trilng tuyn; 
- Trang Thông tin din t S; 
- Liru: VT, TCCB. 
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