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THÔNG BÁO 
Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 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 2021và 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 thi vòng 1 của thí sinh theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy 
vi tính và kết quả cuộc họp ngày 10/10/2021 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: 

1. Triệu tập 114 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 (Có danh sách thí sinh thi vòng 2 đính 
kèm Thông báo này). 

2. Hình thức thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi vòng 2 
a) Hình thức thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành  

- Thi thực hành đối với thí sinh dự thi các chuyên ngành/vị trí việc làm: Bác sĩ 
(Đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng), Y sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật y (Kỹ thuật 
hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học), Dược. 



- Thi phỏng vấn đối với thí sinh dự thi các chuyên ngành/vị trí việc làm: Kế 
toán, Tài chính, Tin học ứng dụng, Quản trị nhân lực, Luật, Y tế công cộng, Dân số, 
Giảng viên. 

b) Thời gian thi: 30 phút/thí sinh. Từ ngày 20/10 đến ngày 22/10/2021, buổi 
sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.  

  (Có Lịch thi vòng 2 theo chuyên ngành/vị trí việc làm đính kèm Thông báo này) 
c) Địa điểm thi: tại Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, địa chỉ: số 11, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
3. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19  
- Thí sinh thực hiện việc xét nghiệm virút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Xét 

nghiệm PCR hoặc Test nhanh tại các cơ sở y tế trước ngày thi từ 01-02 ngày (do 
xét nghiệm chỉ có giá trị trong vòng 72 giờ). Kinh phí xét nghiệm do thí sinh tự chi 
trả. 

- Tuân thủ nguyên tắc 5K về phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm thi. 
- Thí sinh xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy tờ 

tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh và Giấy xác nhận đã xét nghiệm hoặc test nhanh 
COVID-19 trước khi vào thi. 

3. 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 tại địa chỉ 
https://soyt.langson.gov.vn/; Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi giấy thông báo 
triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở Y tế năm 2021 đến từng thí sinh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 
- Giám đốc Sở Y tế; 
- Thành viên HĐTD; 
- Đơn vị có nhu cầu TDVC (Niêm yết); 
- Website Sở Y tế;      
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                                           
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