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THÔNG BÁO 
Về hình thức, nội dung thi, thời gian thi và kế hoạch thi  

đối với từng phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2021 
 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 
viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

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 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-SYT ngày 26/7/2021 của Sở Y tế về việc tuyển 
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 và văn bản số 
4644/SYT-TCCB ngày 30/9/2021 của Sở Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển 
dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-SYT ngày 09/7/2021 của Sở Y tế về việc 
thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y 
tế năm 2021; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên 
chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo về hình thức thi, thời gian thi 
và kế hoạch thi đối với từng phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế 
năm 2021 như sau:  

1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

2. Thời gian thi: buổi chiều ngày 10/10/2021 

a) Phần I (Kiến thức chung): 03 ca thi tại 02 phòng thi; thời gian thi 60 
phút/ca thi, cụ thể: 

- Ca 01: Từ 13h00 – 14h00; 

- Ca 02: Từ 14h30 – 15h30; 



- Ca 03: Từ 16h00 – 17h00. 

b) Phần II (Ngoại ngữ tiếng Anh): 01 ca thi tại 01 phòng thi; thời gian 
thi 30 phút, từ 17h30 – 18h00. 

3. Kế hoạch thi: có biểu chi tiết kèm theo. 

* Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi ít nhất 60 phút trước thời gian ca 
thi của mình để làm các thủ tục trước khi vào phòng thi./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Thành viên HĐTD; 
- Trường CĐSP (niêm yết); 
- Website Sở Y tế;      
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                                                            
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