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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Sản- Nhi  
trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 

 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 chức 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; 

Căn cứ kết quả kỳ xét tuyển viên chức y tế (Vòng 2) ngày 28-29/12/2021 của 
Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế; Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 

06/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế về việc Thông báo kết quả xét 
tuyển viên chức y tế (Vòng 2). 

 Ngày 14/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế tiến hành họp xét theo 
các thứ tự ưu tiên theo thông báo trên. Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh trúng 

tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Sản – Nhi trực thuộc Sở Y tế năm 2021. 
(Danh sách đính kèm). 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Y tế tỉnh Trà Vinh để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, bao gồm: 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí, tiêu chuẩn ngạch dự 
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở 

đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 

hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám 
sức khỏe (bản chính); 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) 

được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (bản chính); 

- Sổ Bảo hiểm xã hội phải phù hợp với vị trí việc làm trúng tuyển, phải đủ 12 

tháng trở lên để (nếu có).  

- Thí sinh trúng tuyển vị trí tuyển dụng thuộc xã nghèo thì cung cấp Quyết định 

xã nghèo (còn hiệu lực thi hành). 

2. Trường hợp người 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 
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hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự 

tuyển thì Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Đồng thời, Sở Y tế 

sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ trúng tuyền: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 16A 

Nguyễn Thái Học, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 

0294.3863.051. 

Danh sách trúng tuyển viên chức ngành y tế được niêm yết tại trụ sở của Sở Y tế 

và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế: syt.travinh.gov.vn. 

Trên đây là Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện 
Sản – Nhi trực thuộc Sở Y tế năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Trang tin điện tử SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Thành viên Hội đồng; 

- Ban Giám sát; 
- Tổ giúp việc Hội đồng; 

- Niêm yết tại trụ Sở; 
- Lưu: VT,TCCBHC.                            

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Kiên Sóc Kha 
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