
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:           /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2022 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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

Nội vụ 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 danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Thông tư Liên tịch của liên bộ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Bộ Nội vụ số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ 

thuật biểu diễn và Điện ảnh;  

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL-BNV ngày 25 tháng 10 năm 

2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thể dục thể thao; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022; 
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Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Kế hoạch số 1924/KH-SVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2022 

của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 

2022 cụ thể như sau: 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển  

Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức; Điều 5, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể 

thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý 

bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. 

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển 

d) Có lý lịch rõ ràng. 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí 

việc làm  

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 12 vị trí, làm việc tại các đơn vị như sau: 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển  

- Thời gian: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ là 30 ngày 

kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại 
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chúng; trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa 

chỉ: http://svhttdl.laichau.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp có liên quan. 

- Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu (Quầy Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu. 

4. Hình thức tuyển dụng, thời gian, địa điểm xét tuyển 

- Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.  

- Thời gian xét tuyển: Quý IV năm 2022 và đầu Quý I năm 2023. 

- Địa điểm thi Vòng 2:  

+ Ca sỹ, diễn viên múa, nhạc công (có trình độ từ Trung cấp trở lên của các 

chuyên ngành thanh nhạc; múa; âm nhạc: Ghi ta, Keyboard (Organ)). Thi tại 

phòng tập Phòng Nghệ thuật Biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.  

+ Huấn luyện viên (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành điền 

kinh, Boxing, cử tạ). Thi tại Sân Vận động thành phố Lai Châu thuộc Trung  

tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao. 

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng xét 

tuyển (địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị 

tỉnh Lai Châu) hoặc số điện thoại: 02133.798.992 để được giải đáp. 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh;                            (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài Chính; 

- Công an tỉnh Lai Châu; 

- Báo Lai Châu (p/h đăng tải); 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (p/h đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (p/h đăng tải); 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP (Hương).                                                               

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Lương Chiến Công 

 

 

 

http://svhttdl.laichau.gov.vn/


PHỤ BIỂU 

Số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-SVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Stt 
Đơn vị cần 

tuyển 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Số 

lượng 

tuyển 

dụng 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng  

Ghi chú Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành, chuyên 

ngành 
Ngoại ngữ Tin học 

1 
Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Ca sỹ 2 

Trung 

cấp trở 

lên 

Thanh nhạc   

 Diễn viên múa 5 Múa   

Nhạc công 2 
Âm nhạc: Ghi ta, 

Keyboard (Organ) 
  

2 

Trung tâm 

Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT 

Huấn luyện viên 3 
Đại học 

trở lên 

- Điền kinh 01; 

- Boxing 01;  

- Cử tạ 01. 
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