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Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 8 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn  

tuyển dụng viên chức Sở Y tế đợt II năm 2018  

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của 

Uỷ  ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của  Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-SNV ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Sở Nội 

vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2018 cho Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 1793/KH-SYT ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở Y tế về 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt II năm 2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức Sở Y tế 

đợt II năm 2018 (phụ lục danh mục tài liệu ôn tập kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, phát hành 

tài liệu ôn tập theo quy định. 

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng 

tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu 

lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để biết) 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Nam Hùng 
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