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THÔNG BÁO 

Về việc ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

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 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 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; 

Căn cứ Hồ sơ tuyển dụng của 62 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo: 

1. Thời gian, địa điểm nhận Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc 

đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế năm 2021 như sau: 

- Thời gian: Ngày 01/12/2021; 

- Địa điểm: tại đơn vị trúng tuyển, đối với thí sinh trúng tuyển tại Trạm Y tế 

tuyến xã thì ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 * Lưu ý:  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người 

được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để 

ký hợp đồng làm việc và nhận việc.  

- Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm 

việc và nhận việc trong thời hạn trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức đề nghị Sở Y tế hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

2. Thông báo này được niêm yết tại Sở Y tế, các đơn vị có thí sinh trúng tuyển 

và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ 

https://soyt.langson.gov.vn/ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo SYT; 

- ĐVTT có thí sinh trúng tuyển (Niêm yết); 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Website Sở Y tế;      

- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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