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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi vòng 1
kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020
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 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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng
dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với
viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,
thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-SYT ngày 25/5/2020 của Sở Y tế Lạng Sơn về
việc công nhận kết quả điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Y tế năm 2020;
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm
2020 thông báo về việc tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên
chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 như sau:
1. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày
08/6/2020.
2. Nội dung phúc khảo: Các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020.
3. Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: Tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, địa
chỉ: số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
4. Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi đề nghị phúc khảo.
*Ghi chú:
- Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Y tế;
- Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau ngày 08/6/2020.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (B/c);
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- Đơn vị có nhu cầu TD (Niêm yết);
- Thành viên HĐTD;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.
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