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THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng năm 2021 
 

 
Thực hiện Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; 

Công văn số 3767/UBND-NC ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về việc nhất trí Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). 

Căn cứ Quyết định số 96 /QĐ-SVHTTDL ngày 28/4/2022 của Giám đốc Sở 

VHTTDL về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở 

VHTTDL năm 2021 thông báo kết quả điểm phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 (có 

danh sách kèm theo). Lưu ý: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi xét 

tuyển viên chức bằng hình thức phỏng vấn, thực hành. 

Thông báo kết quả điểm thi được niêm yết tại trụ sở Sở VHTTDL và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL, địa chỉ: 

http://sovhtt.caobang.gov.vn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở 

VHTTDL thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Các ĐVSN thuộc Sở; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 
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