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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

 và tương đương (phần thi trình bày Đề án) 
 

 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tinh ủy về 

thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu;  

Căn cứ Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/05/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU 

ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tinh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-SVHTT ngày 10/6/2022 của Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa 

và Thể thao năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 130, 131, 135, 139, 141/TB-HĐTT ngày 13 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý về việc Thông báo 

danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi phần trình bày Đề án; 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các thí sinh nội 

dung cụ thể như sau: 

- Thông báo kết quả điểm thuyết trình và bảo vệ Đề án của các thí sinh tham 

gia kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022 

(theo danh sách đính kèm); Thông báo này được gửi đến cơ quan, đơn vị có vị trí 

thi tuyển và cơ quan, đơn vị người dự tuyển đang công tác và được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao: https://sovhtt.baria-

vungtau.gov.vn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức 

đoàn thể có liên quan kiểm tra, giám sát. 

 - Điểm trình bày Đề án của thí sinh là điểm trung bình cộng của 05 thành 

viên Hội đồng thi tuyển; Hội đồng thi tuyển không thực hiện việc phúc khảo đối 

với kết quả điểm thi trình bày Đề án (theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy chế 

số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi 
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tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa 

đổi, bổ sung). 

Mọi thắc mắc liên quan đến kết quả kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022, đề nghị thí sinh liên hệ Hội đồng thi tuyển 

(thông qua Văn phòng Sở, số điện thoại 02543.515146).  

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa và Thể thao 

năm 2022 thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết, 

thực hiện./. 

                                                           

Nơi nhận : 
- Sở Nội vụ; 

- Hội đồng thi tuyển; 

- Ban Giám sát; 

- Trung tâm CNTT (đăng tin) 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Nhà hát tỉnh; 

- Thí sinh dự thi; 

- Niêm yết trụ sở Sở VHTT; 

- Lưu: VT, VP2.  

TM.HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Hoàng Thị Trang Phượng 20/10/1990 Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình  87,2 Trúng tuyển

2 Trần Anh Thiện 16/10/1979 Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bảo tàng tỉnh Giám đốc Bảo tàng tỉnh 86,2 Trúng tuyển

3 Đặng Tiến Năm 01/01/1982
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Bảo tàng 
Bảo tàng tỉnh Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh 82 Trúng tuyển

4 Trịnh Lan Hương 26/3/1974
 Phó Trưởng phòng Quản lý và 

Phát huy di tích 
Bảo tàng tỉnh Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh 84,6 Trúng tuyển

5 Nguyễn Văn Đại 27/6/1981 Đội phó Đội Nhạc  Nhà hát tỉnh Phó Giám đốc Nhà hát tỉnh 82 Trúng tuyển

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên ngƣời dự thiStt

KẾT QUẢ ĐIỂM ĐỀ ÁN CỦA CÁC THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG 

VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NĂM 2022

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Cơ quan công tác

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

( Kèm theo Thông báo số 04/ TB-HĐTT  ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Chức vụ/Chức danh hiện giữ Vị trí thi tuyển
Điểm tổng 

trung bình
Ghi chú
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