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Số:        /QĐ-TCTDTT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả 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 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 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 năm 12 năm 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 211/QĐ-TCTDTT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của 

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

dụng 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, Tạp chí Thể thao; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của 

Tổng cục Thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả 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 (theo phụ lục đính kèm) . 



Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên 

chức đối với các thí sinh trúng tuyển. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Bệnh 

viện Thể thao Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 

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

Nẵng, Giám đốc Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao, Tổng biên tập 

Tạp chí thể thao và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB, MT. 10. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯƠNG 

 

 

 

 

Trần Đức Phấn 
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