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THÔNG BÁO 
Nội dung tài liệu ôn tập và thu lệ phí đối với thí sinh đủ điều kiện 

tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Y tế 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; 

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-SYT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Y 
tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở Y tế năm 2018; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung tài liệu ôn tập và thu lệ 
phí đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Y tế 
năm 2018 như sau: 

1. Tài liệu ôn tập  

1.1. Nội dung tài liệu 

- Môn Kiến thức chung;  

- Môn Chuyên môn nghiệp vụ - Chuyên ngành: 22 chuyên ngành; 

- Môn Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung (Trình độ bậc A1 và A2);  

- Môn Tin học. 

Nội dung tài liệu ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự 
kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của Sở Y tế, địa chỉ http://soyt.langson.gov.vn. Đề nghị thí sinh tự in tài liệu 
trước để Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc.   

1.2. 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 

2. Thu lệ phí tuyển dụng: 400.000 đồng/thí sinh. 

Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế và các đơn vị có nhu cầu tuyển 
dụng./. 

Nơi nhận:                                                         
- Sở Nội vụ (B/c);   
- Giám đốc Sở (B/c);        
- Các đơn vị có nhu cầu TD (Niêm yết); 
- Các thành viên HĐTD; 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCCB, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH  
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