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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập; 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; Thông tư số 

15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết 
hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông 
tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh, quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 
 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê tại Văn bản số 

258/CV-BVHK ngày 02/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển viên 
chức năm 2020 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện 

Hương Khê, gồm: 03 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê gửi thông báo 

công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới thí sinh dự tuyển; tuyển dụng và ký 

hợp đồng làm việc với viên chức trúng tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;            
- Sở Nội vụ; (để b/c) 

- Lưu: VT, TCCB. 

- Cổng TTĐT Sở Y tế. 

 

                     Lê Ngọc Châu 
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Hà Tĩnh, ngày  05      tháng  11  năm 2020              

 

DANH SÁCH 

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ  

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê 

(Kèm theo Quyết định số  1853    /QĐ-SYT ngày   05     / 11  /2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán Nghạch Vị trí trúng tuyển 

1 Nguyễn Thị Lam 1993 Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

2 Phạm Thị Lê 1992 Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

3 Nguyễn Thị Huệ 1995 Xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

Danh sách này có 03 người  
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