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THÔNG BÁO 
Về việc công nhận kết quả thi tuyển và công nhận kết quả  

trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi 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 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 Quyết định số 2867/QĐ-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Y tế về việc 
công nhận kết quả thi tuyển và công nhận trúng tuyển đối với thí sinh tham dự 
kỳ thi 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. Công nhận kết quả thi tuyển đối với 144 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển 
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 (có Phụ lục I 
đính kèm Thông báo này). 

2. Công nhận kết quả trúng tuyển đối với 62 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển 
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 (có Phụ lục II 
đính kèm Thông báo này). Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm: 

a) Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: 

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc 
làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
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- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ tuyển dụng 

- Thời gian: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 25/11/2021. 

- Địa điểm: tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. 

* Lưu ý:  

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 
tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 
quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Y 
tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.  

- Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 
khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 
không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế thông báo công khai trên 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và không tiếp 
nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

3. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế, các đơn vị có thí sinh dự 
tuyển 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 viên chức các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 có trách nhiệm gửi thông báo kết quả thi 
tuyển và kết quả trúng tuyển cho 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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PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                                                                             
Lý Kim Soi 

  

 

 
  


