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SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

HỘI ĐỒNG TUYỀN DỤNG 
VIÊN CHỨC Y TẾ 

 
Số: 32 /TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Trà Vinh, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả Kiểm tra điều kiện (Vòng 1),   
thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển vào làm việc  

tại Bệnh viện Sản- Nhi trực thuộc Sở Y tế (Vòng 2) năm 2021  
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 

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 ch ức danh nghề nghiệp 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 viên chức; 

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-SYT ngày 15/10/2021 của Sở Y tế Trà Vinh Về việc 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Sản – Nhi. 

1.Kết quả kiểm tra Vòng 1 chuẩn bị Vòng 2 

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1  ngày 
21/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021. Sở Y tế thông báo kết quả 

xét Vòng 1 (danh sách đính kèm) và lịch tổ chức, danh sách thí sinh dự xét tuyển Vòng 2 đối 
với các thì sinh đủ điều kiện cụ thể như sau.  

Ngày 22/12/2021: công bố danh sách thi sính đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 02, thẩm 
tra các văn bằng, chứng chỉ của thí sinh dự xét tuyển. 

Thời gian, địa điểm phát thẻ dự thi:  từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/12/2021 tại 
Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thuộc Sở Y tế. 

Ngày 26/12/2021, Sở Y tế Thông báo trên trang tin điện tử Sở Y tế: số báo danh, 
phòng, sơ đồ, thời gian dự xét tuyển cụ thể của từng thí sinh, địa điểm tổ chức làm bài sát 
hạch, phổ biến hình thức xét tuyển, nội quy xét tuyển. Trước ngày tổ chức xét tuyển 01 ngày 

sẽ niêm yết danh sách tại phòng thi. Địa điểm phỏng vấn.  

Phổ biến nội quy xét tuyển: đề nghị thí s inh tham gia đầy đủ lúc 14 giờ ngày 

29/12/2021. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh (Số 07 Nguyễn Thiện Thành, 
Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh). 

Tổ chức sát hạch bằng phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển  (Vòng 2): ngày 
30/12/2021. 

Mỗi thí sinh sẽ có 02 phần câu hỏi phỏng vấn: Phần Kiến thức chung (01 câu), Phần 
chuyên môn (01 câu), thời gian phỏng vấn tối đa cho mỗi thí sinh là 30 phút cho 02 phần thi. 

http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=7432


 

Hội đồng căn cứ số báo danh để gọi tên từng thí sinh vào phòng để bốc thăm câu hỏi 

và trả lời phỏng vấn. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút kể từ lúc hội đồng gọi vào 

bốc thăm câu hỏi thì sẽ được coi như bỏ phỏng vấn. 

Thời gian chuẩn bị sau khi bốc thăm câu hỏi là không quá 15 phút và và thời gian trả 

lời câu hỏi không quá 15 phút. Sau khi kết thúc phỏng vấn, thí sinh phải nộp lại đề phỏng 

vấn và bài làm trên giấy được cán bộ phỏng vấn phát ra (kể cả giấy chưa được sử dụng) , ký 

tên vào danh sách nộp bài trả lời phỏng vấn và ra khỏi phòng phỏng vấn (Lưu ý thí sinh phải 

viết các đáp án vào giấy trả lời phỏng vấn).  

2. Xác định người trúng tuyển  

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo t hứ tự từ cao 

xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.  

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên 

(nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả 
điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người 
trúng tuyển. 

c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả 
xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

  3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

a. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:  

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp 
phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự 
bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được 

phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, 
con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại 

B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực 
lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên 
thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

b. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định 
tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhấ t vào kết quả điểm vòng 2. 

4. Thông báo kết quả xét tuyển 

- Chậm nhất 05 ngày sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng  

tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.  



 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định côn g nhận kết quả tuyển  

dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử Sở  

Y tế và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo 

địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

- Ngày 04/01/2022: Thông báo điểm sát hạch. 

- Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 25/01/2022: Giải quyết khiếu nại (nếu có).  

- Ngày 26/01/2022: Tổng hợp rà soát kết quả sát hạch, trình Chủ tịch Hội đồng phê 

duyệt và thông báo kết quả sát hạch, hoàn thiện hồ sơ các thí sinh trúng tuyển.  

- Ngày 27/01/2022: thí sinh nhận quyết định tuyển dụng. Hướng dẫn thí sinh liên hệ 

với các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc. 

- Từ ngày 28/01/2022 - 31/01/2022: Tập hợp hồ sơ, lưu trữ theo quy định. 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang diễn biến hết 
sức phức tạp, khó lường, số ca dương tính, và các trường hợp F1, F2 đang gia tăng. Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Thông báo đến thí sinh tham gia dự xét tuyển Vòng 2 phải thực 
hiện đúng 5K Bộ Y tế quy định, thí sinh phải thực hiện  test nhanh kháng nguyên SARS 
CoV-2 tại cơ sở có pháp nhân hoặc tập trung trước giờ dự thi 01 giờ tại điểm thi (Trường 

Cao đẳng Y tế Trà Vinh) để thực hiện thử test kháng nguyên SARS CoV-2 trước khi dự xét 
tuyền. Thí sinh có kết quả dương tính Covid-19 thì không được tham gia dự tuyển, cách ly  

theo quy định. 

Đề nghị thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: 

http://www.syt.travinh.gov.vn . Theo đường dẫn vào Thông tin tuyển dụng và sau đó vào 
xét tuyển viên chức để cập nhật thông tin. 

Trên đây là thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện tham dự (vòng 2) xét tuyển  v iên 
chức Y tế tỉnh Trà Vinh./. 

 
Nơi nhận: 

- Trang tin điện tử SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Niêm yết tại Sở; 
- Lưu: VT,TCCBHC.   
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