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Số:              /TB-HĐTTVC Hà Nội, ngày 11 tháng  05 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) năm 2021  

của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà 

Nẵng, Trung tâm Doping và Y học Thể thao và Tạp chí thể thao 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Thể thao Việt Nam; 

- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng; 

- Trung tâm Doping và Y học Thể thao; 

- Tạp chí thể thao 

 

 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCTDTT ngày 09/3/2021 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển 

viên chức năm 2021 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện 

thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc 

gia Đà Nẵng, Trung tâm Doping và Y học Thể thao và Tạp chí thể thao; Quyết 

định số 480/QĐ-TCTDTT ngày 01/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 

dục thể thao về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Hội 

đồng thi tuyển viên chức đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1) 

theo đúng các quy định hiện hành. 

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi (vòng 1), Hội đồng thông báo kết quả 

thi tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1) (Phụ lục 1) và danh mục tài liệu ôn tập 

môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Phụ lục 2). 

Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản kể từ ngày thông 

báo điểm thi đến hết ngày 25/5/2021, cụ thể: 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

- Đơn phúc khảo gồm các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số 

báo danh của thí sinh dự thi; vị trí đăng ký dự thi; kết quả các bài thi (vòng 1); 

bài thi đề nghị phúc khảo. 

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, 

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

Đơn phúc khảo gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên hoặc nộp trực 

tiếp tại phòng 502, nhà B, Tổng cục Thể dục thể thao trong giờ hành chính. 



Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex 

và không giải quyết đơn phúc khảo đối với các đơn phúc khảo được nhận sau 

ngày 25/5/2021 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến Hội đồng thi). 

Hội đồng thi thông báo để các đơn vị có thí sinh tham gia dự thi được biết 

và đề nghị các đơn vị thông báo đến từng thí sinh tham gia dự thi hoặc xem kết 

quả trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thể dục thể thao: https:// 

tdtt.gov.vn./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Tổng cục trưởng PT (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB, MT.8. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:28:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Thu Hà<pttha@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:58:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Danh Hoàng Việt<ndhviet@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-05-12T09:03:41+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-05-12T09:08:56+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




