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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách th  sinh     iều  iện  

tha  dự   t tuyển viên chức các  ơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao nă  2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về thành lập Sở Văn hóa và Thể thao thành 

phố Đà Nẵng và Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức dang nghề nghiệp viên 

chức;  

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số 

lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 48 (bốn mươi tám) thí sinh đủ điều  iện tham 

d    t tuy n viên ch c các đơn v  s  n hiệp tr c thu c S  V n h a v  Th  thao 

n m 2022 (danh sách cụ th  tại Phụ lục đính  èm). 

Điều 2. H i đồn    t tuy n viên ch c c  trách nhiệm thôn  báo triệu tập 

thí sinh đủ điều  iện tham d    t tuy n v  tổ ch c  ỳ   t tuy n theo đún  quy 

đ nh. 

Điều 3. Quyết đ nh n y c  hiệu l c    từ n  y  ý. 
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Điều 4. H i đồn    t tuy n viên ch c, Ban Giám sát  ỳ   t tuy n viên 

ch c các đơn v  s  n hiệp tr c thu c S  V n h a v  Th  thao th nh phố Đ  

Nẵn  n m 2022, Chánh V n phòn  S , Chánh Thanh tra S , thủ trư n  các cơ 

quan, đơn v  có liên quan và các cá nhân c  tên tron  danh sách  èm theo tại 

Điều 1 c n c  Quyết đ nh thi h nh./.  

 
Nơi nhận:                                    
- Như Điều 4; 

- S  N i vụ (đ  b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phạ  Tấn Xử 
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