
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TB-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2020

THÔNG BÁO 
Về việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông
báo số 511/TB-SVHTTDL về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp
trực  thuộc  Sở  Văn  hóa,  Thể  thao  và  Du lịch  năm 2020  theo  Kế  hoạch  số
436/KH-SVHTTDL ngày 02/3/2020 về tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, để tạo điều
kiện mở rộng nguồn tuyển dụng và thu hút thêm nhiều ứng viên dự tuyển, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đến hết  ngày 15 tháng 5 năm 2020 (thứ
sáu), cụ thể các chức danh nghề nghiệp:

- Di sản viên hạng III: 07 chỉ tiêu;
- Huấn luyện viên hạng III: 03 chỉ tiêu;
- Đạo diễn hạng III: 01 chỉ tiêu;
- Quản trị viên hệ thống hạng III: 01 chỉ tiêu;
- Hướng dẫn viên Văn hóa hạng IV:: 01 chỉ tiêu;
- Diễn viên hạng IV (Diễn viên cải lương): 02 chỉ tiêu;
- Diễn viên hạng IV (Diễn viên hát): 02 chỉ tiêu;
- Chuyên viên: 01 chỉ tiêu.
Các thông tin chi tiết  về đối tượng tham gia dự tuyển; điều kiện, tiêu

chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận hồ sơ vui
lòng xem tại Thông báo số 511/TB-SVHTTDL được đăng tải trên Trang Thông
tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://svhttdl.dongthap.gov.vn, mục
Thông báo).

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện
thoại: 02773.874.728 hoặc 0908.708.606 (chuyên viên Nguyễn Thị Yến Vân) để
biết thêm thông tin./.

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Cổng TTĐT Đồng Tháp;
- Trường Đại học, Cao Đẳng,..;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng chuyên môn;
- ĐVSN trực thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở VHTTDL;
- Lưu: VT.TC,(YVân).10b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh

http://svhttdl.dongthap.gov.vn/
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