
SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2018 

Số: 09/TB-HĐTD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019 
  

THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm môn thi thực hành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018 

 

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 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 Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2018; 

Thực hiện Văn bản số 11/SYT-TCCB ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở 
Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018,  

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo: 

1. Thời gian, địa điểm môn thi thực hành kỳ tuyển dụng viên chức các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018, cụ thể như sau: 

- Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, địa chỉ: số 11, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Thời gian: Từ ngày 23/01 đến ngày 25/01/2019.  

(Có Lịch thi cụ thể từng buổi theo chuyên ngành đính kèm)  

2. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế và các đơn vị có nhu cầu 
tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi Giấy báo thi cụ thể cho 
từng thí sinh./. 

Lưu ý:  
- Khi đi thi, yêu cầu thí sinh mang theo Giấy báo dự thi và Chứng minh 

thư nhân dân để xuất trình trước khi vào phòng thi; 
- Thời gian thi thực hành: buổi sáng từ 07h00, buổi chiều từ 13h30. 
 

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                                                                             
Nguyễn Ngọc Tùng 



 2 

                                                                         


		2019-01-11T15:25:29+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




