
 
THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thu lệ phí  
đối với thí sinh đủ diều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 01/8/2018 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018, 
Sở Y tế thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thu lệ phí đối với thí 
sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 
như sau: 

1. Tài liệu ôn tập  

- Ngày 01/9/2018, tài liệu ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn 
tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 sẽ được đăng tải trên trang thông 
tin điện tử của Sở Y tế.  

- Thí sinh tự in tài liệu trước để Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn ôn tập và 
giải đáp thắc mắc (bao gồm môn: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ 
chuyên ngành, Ngoại ngữ, Tin học).   

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập  

- Thời gian: 01 buổi, Thứ 2 ngày 03/9/2018 (Bắt đầu từ 8h00'); 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn, địa 
chỉ: Số 11, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

3. Thu lệ phí tuyển dụng: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
228/2016/TT-BTC, lệ phí thi tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi phê duyệt danh 
sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi. 

* Lưu ý: Ngày 01/9/2018, Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 
kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018 được niêm yết tại Sở Y tế, các 
đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y 
tế. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Các đơn vị có nhu cầu TD (Niêm yết); 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu VT, TCCB, hồ sơ TD. 
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