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THÔNG BÁO
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ
tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 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 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 571/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 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 2020;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020.
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo:
1. Công nhận kết quả trúng tuyển đối với 83 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (Có danh sách
cụ thể kèm theo)
2. Thí sinh trúng tuyển có tên tại Điều 1 có trách nhiệm:
2.1. Hoàn thiện Hồ sơ trúng tuyển và xuất trình bản chính các văn bằng,
chứng chỉ, giấy tờ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí
tuyển dụng
a) Thành phần Hồ sơ trúng tuyển
- Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ
quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp
vụ; Chứng chỉ: tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức
khỏe chứng nhận;
- Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với
thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số;
- Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và Bản ghi quá trình đóng
BHXH đối với thí sinh 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 để xem xét thí sinh không
phải thực hiện chế độ tập sự, cụ thể:
+ Thí sinh trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp/ngạch có yêu cầu trình
độ đào tạo đại học: 12 tháng. Riêng chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng;
+ Thí sinh trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp/ngạch có yêu cầu trình
độ đào tạo cao đẳng: 9 tháng;
+ Thí sinh trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp/ngạch có yêu cầu trình
độ đào tạo trung cấp: 6 tháng.
- Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn đối với Bác sĩ đa
khoa hệ chính quy (không bao gồm đối tượng cử tuyển) trúng tuyển vào Trung tâm
Y tế các huyện, Trạm Y tế thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại
Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 và Quyết định số 1215/QĐUBND ngày 18/7/2016.
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ trúng tuyển và đối chiếu bản chính
các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng: Ngày 28/6/2020 tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế.
2.2. Thời gian, địa điểm thí sinh trúng tuyển nhận Quyết định tuyển dụng và
ký hợp đồng làm việc: Ngày 30/6/2020 tại đơn vị trúng tuyển, đối với thí sinh
trúng tuyển tại Trạm Y tế xã thì đến Trung tâm Y tế huyện ký hợp đồng làm việc
(Khi đến ký hợp đồng làm việc, thí sinh trúng tuyển đem bản chính văn bằng,
chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm để thẩm tra, xác minh theo quy định).
* Ghi chú:
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc
phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì
Sở Y tế sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả
tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị
trúng tuyển;
- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm
việc 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, đơn vị có văn bản gửi Sở Y tế để xem xét,
giải quyết.
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Nếu quá thời gian quy định trên, người trúng tuyển viên chức không đến ký
hợp đồng làm việc hoặc đến nhận việc thì đơn vị có văn bản gửi Sở Y tế để huỷ bỏ
kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.
3. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế, các đơn vị có thí sinh trúng
tuyển và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế; Hội đồng tuyển
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 có trách nhiệm
gửi thông báo cho từng thí sinh trúng tuyển theo quy định./.
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