
 
THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn  
xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển viên chức năm 2018 

 

Thực hiện 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; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 
năm 2018 thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển viên chức năm 2018 như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, sát hạch: 04/09 thí sinh đạt yêu cầu, cụ thể: 

- Thí sinh Hoàng Thị Tú Anh, trình độ Đại học, chuyên ngành Y đa khoa,  
đơn vị đăng ký dự tuyển: Bệnh viện Đa khoa tỉnh;  

- Thí sinh Hoàng Thị Hường, trình độ Đại học, chuyên ngành Luật, đơn vị 
đăng ký dự tuyển: Bệnh viện Đa khoa tỉnh;  

- Thí sinh Nguyễn Thị Tâm, trình độ Thạc sỹ, chuyên ngành Kế toán, đơn 
vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn;  

- Thí sinh Nguyễn Thị Mười, trình độ Đại học, chuyên ngành Dược sĩ, 
đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Y tế huyện Đình Lập.  

2. Đối với các vị trí việc làm đã có thí sinh sát hạch đặc cách đạt yêu 
cầu hoặc thí sinh xét tuyển đặc cách không trúng tuyển  

- Đối với vị trí việc làm không còn nhu cầu tuyển dụng (Đại học Luật, Đại 
học Kế toán): Hội đồng tuyển dụng thông báo cho thí sinh đăng ký và tiến hành 
trả Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Đối với vị trí việc làm còn nhu cầu tuyển dụng tại đơn vị khác (Đại học 
Dược): Hội đồng tuyển dụng thông báo cho từng thí sinh, tiến hành trả hồ sơ và 
hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí 
việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định./. 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở;                                                                                                               
- Thành viên HĐTD; 
- Thành viên HĐKTSH; 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.  
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