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THÔNG BÁO 
Về việc quy định cơ cấu, thang điểm đề thi thực hành và phỏng vấn 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 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; 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 17/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 
và Ban đề thi vòng 2.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 
thông báo về việc quy định cơ cấu, thang điểm đối với đề thi thực hành và phỏng vấn vòng 
2 như sau:  

1. Đề thi thực hành 

a) Cơ cấu đề thi: gồm 02 câu. 

b) Thang điểm, nội dung đề thi:  

- Câu 1: 70 điểm; Nội dung: Tại tài liệu theo từng chuyên ngành đã thông báo cho thí 
sinh; 

- Câu 2: 30 điểm; Nội dung: Hiểu biết của thí sinh về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

Tổng điểm: 100 điểm 

2. Đề thi phỏng vấn 

a) Cơ cấu đề thi: gồm 03 câu. 

b) Thang điểm, nội dung đề thi:  



- Câu 1, câu 2: 70 điểm (mỗi câu 35 điểm); Nội dung: Tại tài liệu theo từng chuyên 
ngành đã thông báo cho thí sinh; 

- Câu 2: 30 điểm; Nội dung: Hiểu biết của thí sinh về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

Tổng điểm: 100 điểm 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đồng thời niêm 
yết công khai tại địa điểm thi phỏng vấn vòng 2 theo quy định./. 

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