
   SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số:  1641/TB-HĐXTVC Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 8 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp  

 trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở 

Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát 

Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Thư viện Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp 

Thể dục Thể thao Huế năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 1289/SVHTT-TCPC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Văn hóa và Thể thao về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và cung cấp 

danh mục tài liệu, nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của 

Sở Văn hóa và Thể thao về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021; 

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt 

động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở (theo phụ lục đính kèm). Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển 

thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự tuyển. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các đơn vị và cá nhân biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                    CHỦ TỊCH HĐXTVC 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                               

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- Các thành viên HĐXTVC;       

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;                                     
- Lưu: VT, TCPC.  
 

 

 

 

                                                               

                                                         GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

     Phan Thanh Hải    
 

 

 

 



Phụ lục số 01 

 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

TẠI NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT CA KỊCH HUẾ 

(Vị trí tuyển dụng: Biểu diễn nghệ thuật) 

(Kèm theo Thông báo số 1641/TB-HĐXTVC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

 

 

1. Trung cấp Diễn viên Ca kịch Huế 

- Biểu diễn 01 trích đoạn trong vở diễn (tự chọn), có thể chọn diễn 

viên phụ diễn. 

- Diễn 01 tiểu phẩm do Hội đồng yêu cầu. 

- Hát một số làn điệu về Dân ca và Ca Huế. 

- Trả lời một số câu hỏi do Ban kiểm tra, sát hạch đưa ra. 

2. Trung cấp Diễn viên múa 

- Thể hiện một tác phẩm múa dân gian, dân gian đương đại, hiện đại, 

(có thể chọn diễn viên phụ diễn). 

- Trả lời một số câu hỏi do Ban kiểm tra, sát hạch đưa ra. 

3. Đại học Sáng tác âm nhạc 
- Sáng tác một Ca khúc mới. 

- Đệm nhạc cho một Ca khúc (có ca sỹ thể hiện ca khúc). 

- Trả lời một số câu hỏi do Ban kiểm tra, sát hạch đưa ra. 

4. Đại học ngành Thanh nhạc 
- Thể hiện một Ca khúc thính phòng. 

- Thể hiện một Ca khúc tự chọn. 

- Trả lời một số câu hỏi do Ban kiểm tra, sát hạch đưa ra./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 02 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ phát hành phim; Hành chính - Tổ chức) 

(Kèm theo Thông báo số 1641/TB-HĐXTVC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

 

1. Luật Viên chức năm 2010, các Điều 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

2. Văn bản hợp nhất Luật Điện ảnh số 15/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020. 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy 

định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế 

trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. 

6. Quyết định số 50/QĐ-SVHTT ngày 18/3/2020 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong những năm 

gần đây. 

8. Một số nội dung liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đào tạo và vị trí 

việc làm mà đối tượng tham gia dự tuyển đã đăng ký./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 03 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

TẠI THƯ VIỆN TỔNG HỢP 

 (Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ thư viện) 

(Kèm theo Thông báo số 1641/TB-HĐXTVC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

1. Luật Viên chức năm 2010, các Điều 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

2. Luật Thư viện năm 2019 

3. Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 06/10/2016 của Sở Văn hóa và 

Thể thao về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thư viện Tổng hợp. 

4. Các phần mềm ứng dụng vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý 

nghiệp vụ thư viện tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 

5. Một số nội dung liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đào tạo và vị trí 

việc làm mà đối tượng tham gia dự tuyển đã đăng ký./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 04 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH  

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO HUẾ 

(Vị trí tuyển dụng: Huấn luyện viên) 

(Kèm theo Thông báo số 1641/TB-HĐXTVC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

 

1. Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT. 

2. Luật Viên chức năm 2010, các Điều 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 

3. Luật Thể dục thể thao năm 2006. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018. 

5. Chức năng, nhiệm vụ của trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế và 

các vấn đề có liên quan đến đơn vị. 

6. Các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao hiện nay. 

7. Phương pháp huấn luyện, phát triển các tố chất thể lực. 

8. Phương pháp tổ chức thi đấu các môn thể thao./. 
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