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THÔNG BÁO 
Về việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ 

nhận Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh xét tuyển đặc cách 
trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2018 

 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

 Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối 
với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; 

Thực hiện Thông báo số 187/TB-SYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Sở Y tế 
Lạng Sơn về việc thí sinh xét tuyển đặc cách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 
2018, 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo: 

1. Bổ sung hồ sơ trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển đặc cách trúng tuyển có 
thời gian công tác làm công việc chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và 
chuyên ngành cần tuyển dụng, có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh 
vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, bao gồm:  

- Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động;  
- Bản sao Sổ BHXH (hoặc Bản ghi quá trình đóng BHXH) và văn bằng chuyên 

môn nghiệp vụ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. 
2. Thời gian, địa điểm đối chiếu sổ BHXH và nhận Quyết định tuyển dụng: 
-  Ngày 29/10/2018: thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ trúng tuyển và xuất trình bản 

gốc sổ BHXH hoặc Bản ghi quá trình đóng BHXH để đối chiếu tại Phòng Tổ chức 
cán bộ Sở Y tế; 

-  Ngày 01/11/2018: thí sinh trúng tuyển đem văn bằng, chứng chỉ gốc đến đơn 
vị trúng tuyển để thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc 
làm và nhận Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc theo quy định. 

3. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế và các đơn vị có thí sinh xét tuyển 
đặc cách trúng tuyển; Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi giấy thông báo về việc 
đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và nhận Quyết định tuyển dụng cụ thể đến từng thí sinh./. 
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* Lưu ý: 
- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo 

trúng tuyển, thí sinh có trách nhiệm đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị thí sinh trúng 
tuyển;  

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng lao động 
được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trường hợp người trúng tuyển có lý 
do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết 
thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Y tế. 

Nếu quá thời gian quy định trên, thí sinh không đến ký hợp đồng làm việc hoặc 
đến nhận việc thì HĐTD sẽ trình Giám đốc Sở Y tế huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, Quyết 
định tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết. 

  

Nơi nhận:                                                          
- Sở Nội vụ (B/c);   
- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- Đơn vị có thí sinh trúng tuyển (N/yết); 
- Thành viên HĐTD; 
- Website Sở Y tế;      
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                    

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
 
 
 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                                                                             
Nguyễn Ngọc Tùng 
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