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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 

tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 272 /QĐ-HĐTD ngày 30/3/2021 của Chủ tịch Hội 

đồng xét tuyển về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021; 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Y tế thông báo triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) với nội dung như sau: 

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: Ngày 15 - 16/4/2021 

Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút 

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00 phút 

 2. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Văn phòng Sở Y tế (28 Lê Lợi, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

 3. Lịch phỏng vấn: Thí sinh phỏng vấn theo vị trí dự tuyển xem lịch chi 

tiết kèm theo Thông báo này; Lịch phỏng vấn, danh sách thí sinh theo số báo danh 

và phòng phỏng vấn được Hội đồng xét tuyển đăng trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Y tế, địa chỉ: http://syt.thuathienhue.gov.vn và được niêm yết công khai 

tại địa điểm phỏng vấn từ ngày 14/4/2021. 

 4. Lưu ý: 

 - Thí sinh đến tham dự phỏng vấn mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh 

(chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu) để thành viên Ban kiểm 

tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

 - Thí sinh phải có mặt tại địa điểm tổ chức phỏng vấn theo lịch phỏng vấn 

đúng thời gian quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 

 - Trường hợp thí sinh vắng mặt cả buổi phỏng vấn theo lịch đã thông báo 

sẽ bị mất quyền tham dự phỏng vấn. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2021 thông báo để anh/chị 

biết và tham dự kỳ xét tuyển viên chức theo quy định./. 

 
Nơi nhận:        
- Sở Nội vụ; 

- Các phòng liên quan; 
- Thí sinh dự thi; 
- Trang Website SYT; 
- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
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PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

Lê Viết Bắc 
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