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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) 

kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 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 02/12/2020 của 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 Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL ngày 17/02/2023 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022.  

Căn cứ Thông báo số 267/TB-HĐTD ngày 22/02/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2022 về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

dự xét tuyển viên chức (vòng 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo triệu tập các thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2), như sau: 

1. Tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 03/3/2023 (Thứ sáu) 

- Địa điểm: Rạp Chiếu Phim tỉnh Lai Châu - Tổ 9, Phường Đoàn Kết, Thành 

phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Khai mạc; phổ biến nội quy, quy chế của kỳ xét tuyển viên chức 

năm 2022. Phát Thẻ thí sinh dự kiểm tra sát hạch. 

2. Tổ chức kiểm tra sát hạch (vòng 2) 

2.1. Kiểm tra sát hạch đối với thí sinh chuyên ngành: Boxing, Cử tạ. 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 03/3/2023 (Thứ sáu)  

- Địa điểm: Rạp Chiếu Phim tỉnh Lai Châu - Tổ 9, Phường Đoàn Kết, Thành 

phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. 



2.2. Kiểm tra sát hạch đối với thí sinh chuyên ngành: Múa. 

- Thời gian: Từ 8h00 phút, ngày 03/3/2023 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng Nghệ thuật biểu diễn - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh Lai Châu, số 200B,  Đường Trần Phú, Tổ 7, Phường Tân Phong, Thành phố 

Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. 

* Lưu ý: Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra sát hạch phải mang theo Chứng minh thư 

nhân dân hoặc căn cước công dân, hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân có ảnh. 

3. Tài liệu ôn tập: Có danh mục tài liệu ôn tập cho các thí sinh tham gia dự 

tuyển kèm theo Thông báo này. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo tới các thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;     

- Các Ban giúp việc của Hội đồng;        

- Các Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét 

tuyển (vòng 2); 

- Lưu: VT, VP, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGĐ. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Trần Mạnh Hùng 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

I. MÔN CỬ TẠ 

1. Các kỹ thuật trong môn cử tạ; 

2. Các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao; 

3. Các cách xử lý khi bị chấn thương; 

4. Các tiêu chí tuyển chọn vận động viên chuyên sâu; 

5. Kế hoạch phát triển môn thể thao chuyên sâu khi anh, chị được tuyển dụng. 

II. MÔN BOXING 

1. Các kỹ thuật trong môn Boxing; 

2. Các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao; 

3. Các cách xử lý khi bị chấn thương; 

4. Các tiêu chí tuyển chọn vận động viên chuyên sâu; 

5. Kế hoạch phát triển môn thể thao chuyên sâu khi anh, chị được tuyển dụng. 

III. CHUYÊN NGÀNH MÚA 

1. Ôn tập múa dân gian các dân tộc vùng Tây bắc; 

2. Các hình thức trong múa cổ điển châu âu và múa dân gian. 

3. Mối liên hệ giữa âm nhạc và múa. 

4. Nguồn gốc múa? Có ví dụ. 

5. Các kỹ thuật trong múa ballet, dân gian, đương đại, hiện đại. 

6. Phần thi tự chọn. Tác phẩm múa hoặc đoạn múa. 
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