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T H Ô N G  B Á O
D an h  sách  th í sinh đủ đ iêu  kiện  

th am  g ia  x é t tu yển  v iên  ch ứ c năm  2020

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-SNV ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở 
Nội vụ thành phố Đà Nang về việc phê duyệt Ke hoạch xét tuyển viên chức 
Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT trực thuộc Sở Văn hóa và Thể 
thao thành phố Đà Nang năm 2020;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, tháng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế đô 
họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Huấn 
luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nằng;

Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT (Trung tâm) thông báo 
danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể 
như sau:

1. D an h  sách  th í sin h  đủ đ iều  k iện th am  g ia  xét tu yền  v iên  ch ứ c tại 
T ru n g  tâm  H u ấ n  lu yện  và  Đ ào  tạo V Đ V  T D T T  trự c th u ộ c  Sở V ăn hóa và  
T hể th ao  năm  2020: Có danh sách đính kèm.

Danh sách được niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm Huấn luyện 
và Đào tạo VĐV TDTT.

2. L ệ p h í d ự  tu yển
Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chinh quy định mức 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 
công chức, viên chức).

3 . T h ò i g ian  v à  đ ịa  đ iểm  tồ chứ c k iểm  tra , sá t hạch

- Thời gian: Từ ngày 17/6 đến ngày 18/6/2020..



- Địa điểm: Tầng 2, Nhà tập Hòa Xuân, đường Dương Loan, phường Hòa 
Xuân, quận cẩm  Lệ, thành phố Đà Nang.

Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT thông báo để các thí sinh 
đã đăng ký và đủ điều kiện tham gia xét tuyển tại các vị trí tuyển dụng của 
Trung tâm ./.^L /

Noi nhận: R ỏ r

- Thành viên Hội đồng xét tuyển;
- Ban Giám sát;
- Ban biên tập Website;
- Lưu: VT, TCHC.

- Sỏ'Nội vụ (để b/c); 
-SỜVHTT(đểb/c);

Nguyễn Đông Hải



TRUNG TÂM HU,
SÁCH p t m N H  Đủ  đ i ề u  k i ệ n  t h a m  D ự  XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
YẸN VẠ ĐẢO TẠO VĐV TDTT, TRựC THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NĂM 2020
ĩiỊ tÌ íll^ ặ /lả h g  báo số 214/TB-TTHLĐTVĐVTDTT ngày 04/6/2020)

utâ& Ẩỷ'//-------------------------------- ------------- -------- -------- -----

TT Họ Tên
NgàỹìM ng  

năm sinh

¥Trình độ chuyên 
môn, chuyên 

ngành đào tạo
Trình độ Tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

Chứng 
chỉ, văn 

bằng 
khác

Đối
tượng ưu 

tiên

Số
lượng

cần
tuyển

Ghi
chú

I Vị trí: Bác sỹ: 01 thí sinh

1 Nguyễn Nguyên Tuấn 20/02/1968
Đại học Y, ngành 

Bác sỹ đa khoa
Chuyên khoa cấp I (cấp 

ngày 12/8/2010)
B (cấp ngày 
12/8/2010) 01

II Vi trí: Huấn luyên các inôn Thể duc Thể thao: M ôn c ầ u  lông: 01 thí sinh

1 Lê Hà Tấn Thành 12/11/1994
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 15/8/2019)

c  (cấp ngày 
25/7/2019) 01

III Vị trí: Huấn luyện các môn Thể dục Thể thao: M ôn Điền kinh: 02 thí sinh

1 Nguyễn Đức Thảo 17/5/1985
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 23/3/2020)

A2 (cấp ngày 
18/3/2020)

02

2 Đặng Công Nghĩa 10/2/1985
Cử nhân sư phạm 

TDTT, ngành Giáo 
dục thể chất

B (cấp ngày 
28/11/2016)

B (cấp ngày 
08/10/2014)

IV V i trí H uấn luyên các môn Thế duc T lễ thao: M ôn Boxi ng: 01 thí sinh

1 Nguyễn Xuân Thành 20/3/1985
Cử nhân sư phạm 

TDTT, ngành Giáo 
dục thể chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 26/7/2019)

c  (cấp ngày 
16/7/2019)

01

V Vị trí H uấn luyện các môn Thể dục T lể thao: M ôn Teakwondo: 01 thí sinh



TT Họ rp /VTên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn, chuyên 

ngành đào tạo
Trình độ Tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

Chứng 
chỉ, văn 

bằng 
khác

Đối
tượng ưu 

tiên

Số
lượng

Xcan
tuyển

Ghi
chú

1 Huỳnh Quốc Thy 14/6/1985
Cử nhân sư phạm 
TDTT, ngành Giáo 

dục thể chất
B (cấp ngày 04/4/2013) B (cấp ngày 

04/4/2013) 01

VI Vị trí Huấn luyện các môn Thể dục T lể thao: Môn Boi: 02 thí sinh

1 Hoàng Đình Long 25/5/1989
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 02/10/2019)

c  (cấp ngày 
17/9/2019)

02

2 Châu Bá Anh Tư 16/10/1989
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

B (cấp ngày 17/3/2016) B (cấp ngày 
17/3/2016)

VII Vị trí Huấn luyện các môn Thể dục T lễ thao: Môn Lặn: 01 thí sinh

1 Nguyễn Quang Minh 17/10/1995
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

A (cấp ngày 21/5/2013) B (cấp ngày 
15/6/2016) 01

VIII Vị trí Huấn luyện các môn Thể dục Thể thao: M ôn Đua thuyền: 03 thí sinh

1 Nguyễn Thị Diệu Thùy 23/8/1996
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 10/10/2019)

B (cấp ngày 
20/01/2015)

032 Trần Văn Thanh 19/01/1985
Cử nhân TDTT, 

ngành Giáo dục thể 
chất

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 10/6/2019)

B (cấp ngày 
22/7/2019)



TT Họ rp  Al ê n
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên 
môn, chuyên 

ngành đào tạo
Trình độ Tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

Chứng 
chỉ, văn 

bằng 
khác

Đối
tượng ưu 

tiên

Số
lưựng

Âcan
tuyển

Ghi
chú

3 Nguyễn Mai Minh Thư 29/9/1996
Cử nhân TDTT, 

ngành Quản lý Nhà 
nước

ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (cấp 

ngay 23/12/2019)

c  (cấp ngày 
13/12/2019)

Danh sách này gôm có 12 (Mười hai) thí sinh./.


