
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:       /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Viên chức 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 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 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

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

viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 1924/KH-STTTT ngày 02/11/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tuyển dụng viên chức các sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDLngày 17/02/2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Có danh 

sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo công 

khai kết quả tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi Thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký 

theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức 

và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh;  

- Lưu: VT,VP(Hương). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lương Chiến Công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo/Ngành, 

chuyên ngành 

Điểm thực 

hành 

Điểm 

ưu 

tiên 

 

Tổng 

điểm 

Kết quả Ghi chú 

Nam Nữ  
  

    

I 
Lĩnh vực Văn hóa Nghệ  thuật – Diễn viên Múa 

1 Sùng Thị Dành  17/6/2000 Mông 

Trung cấp (Trường Cao 

đẳng Văn hóa nghệ thuật 

Tây Bắc):Múa 

90 

 

5 95 Trúng tuyển 
Thiểu số 

thiểu số 

2 Lừ Văn Dũng 29/11/2000  Thái 
Trung cấp (Trường 

VHNT&DLSL): Múa 
85 5 80 Trúng tuyển 

Dân tộc 

thiểu số 

3 Tòng Thị Nhất  15/9/1998 Thái 
Trung cấp ( Cao đẳng Lào 

Cai): Múa 
47 5 52 

 Không trúng 

tuyển 

Dân tộc 

thiểu số 

4 Lò Thị Tâm  24/02/1998 Thái 

Cao đẳng: Biên đạo múa 

(Trường Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Tây Bắc) 

42,5 

 

5 47,5 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc 

thiểu số 

5 
Khoàng Thị 

Hường 
 15/8/1994 Cống 

Trung cấp:(Đại học Văn  

hóa NT Quân đội): Múa 
40 5 45 

Không trúng 

tuyển 

Dân tộc 

thiểu số 

II Lĩnh vực Thể dục thể thao 

 1. Huấn luyện viên Boxing 
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 Lò Văn Khăn 16/4/1992  Lự 

Đại học (Thể dục thể thao 

Bắc Ninh): Thể dục thể thao 

(Huấn luyện viên Boxing) 

87,5 

 

5 92,5 Trúng tuyển 
Dân tộc 

thiểu số 

 2. Huấn luyện viên Cử tạ 

 Lê Duy Tùng 09/3/1995  Kinh 

Đại học (Thể dục thể thao 

Bắc Ninh): Thể dục thể thao 

(Huấn luyện viên Cử tạ) 

95 

 

0 95 Trúng tuyển  
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