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Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

 tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021  

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi hoặc xét thăng hạn 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; 

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 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-SYT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 235 /QĐ-HĐTD ngày 19  tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế 

về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là danh sách 161 thí sinh đủ điều 

kiện, 06 thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành 

Y tế năm 2021 (có 02 danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021 có trách nhiệm niêm 

yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tại Văn phòng Sở Y tế và 

trên trang thông tin điện tử của Sở chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức 

phỏng vấn vòng 2. 



 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các thành viên 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để biết) 

- Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

Lê Viết Bắc 
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