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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng  

viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019 

 

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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế năm 2019; Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Thực hiện Văn bản số 616/SNV- CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ về việc 

tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Văn bản số 800/SNV- CCVC ngày 08/8/2019 của Sở Nội vụ về việc quy đổi chứng 

chỉ và mi n thi môn ngoại ng ; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế năm 2019,  

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019 là 298 người, trong đó: 

 1.1. Thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển: 285 người, trong đó 

có 02 thí sinh thuộc đối tượng đ c biệt trong tuyển dụng viên chức; 

   1.2. Thí sinh không đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển: 13 người.   

(Có danh sách trích ngang cụ thể đính kèm). 

  2. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế; Hội đồng 

tuyển dụng có trách nhiệm gửi giấy thông báo cụ thể đến từng thí sinh./. 

Nơi nhận:                                                           
- Sở Nội vụ (B/c);   

- Lãnh đạo Sở; 

- Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (N/yết); 

- Các thành viên HĐTD; 

- Website Sở Y tế;      

- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                                         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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