
UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:          /SYT-TCCB                           Lạng Sơn, ngày         tháng  9  năm 2021 
   V/v điều chỉnh kế hoạch tuyển  

       dụng viên chức năm 2021   

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 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 các sở, ngành năm 2021; Thực hiện Văn bản số 

1006/UBND-THNC ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 

việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021; 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Lạng Sơn tạm thời ổn 

định để tổ chức an toàn kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, Sở Y tế tiếp tục 

triển khai và xin điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  

1. Điều chỉnh tiến độ thời gian tổ chức tuyển dụng, cụ thể: 

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 01: trước ngày 01/10/2021. 

- Tổ chức thi vòng 01: ngày 10/10/2021. 

- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 02: ngày 

11/10/2021. 

- Tổ chức thi vòng 02: từ ngày 20/10/2021. 

- Thông báo kết quả thi vòng 2 và trình Giám đốc Sở Y tế công nhận kết 

quả tuyển dụng: trước ngày 25/10/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 25/10/2021. 

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 30 ngày, từ ngày 25/10 - 25/11/2021. 

- Quyết định tuyển dụng: trước ngày 01/12/2021. 

2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 76/KH-SYT ngày 26/7/2021 của Sở 

Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

không có gì thay đổi./. 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Các đơn vị có nhu cầu TD; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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