
SỞ Y TÉ HÀ TĨNH 
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẢM, THựC PHẨM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc t
Pj

Hci Tĩnh, ngày43 tháng 3 năm 2(rì9Số: ĨO/TB-TTKN

THÔNG BÁO 
Kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức y tế năm 2018

Căn cứ Văn bản số 7646/ƯBND-NC1 ngày 04/12/2018 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Công văn số 2537/SYT-TCCB ngày 10/12/2018 của Sở Y tê Hà 
Tĩnh về việc xét tuyển viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-TTKN ngày 20/12/2018 của Trung tâm kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh về tuyển dụng viên chức y tế năm 
2018;

Căn cứ Quỵết định số 472/QĐ-SYT ngày 12/3/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về 
việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức;

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh thông báo danh 
sách thí sinh trúng tuyen viên chức y tế năm 2018 (có danh sách kèm theo) được 
đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế và niêm yêt tại Trung tâm.

Đề nghị thí sinh trúng tuyển có mặt tại Hội trưòng Trung tâm kiếm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 3 năm 
2019 để nhận Quyết định tuyển dụng.

Sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo nhận Quyết định, nếu 
thí sinh trúng tuyển không đến nhận Quyết định, Trung tâm sẽ trình Giám đôc 
Sở Y tế hủy bỏ Quyết địpk
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