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     Số: 218/QĐ- SYT          Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 

 tại Bệnh viện đa khoa tỉnhHà Tĩnh 

 

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; 
 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 04/01/2021 của Sở Y tế về phê duyệt 

kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; 
 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 102/BVĐK-
TCCB ngày 09/02/2021 về việc đề nghị bỏ kết quả trúng tuyển  viên chức y tế năm 

2020 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh đối với 03 thí sinh sau có tên sau: (Có danh sách kèm theo) 

  Lý do: Không đến ký hợp đồng làm việc theo quy định. 

 Điều 2. Giao Bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo hủy kết 

quả trúng tuyển bằng văn bản tới thí sinh bị hủy kết quả tuyển dụng. 

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

- Lưu: VT, TCCB. 

Cổng TTĐT Sở Y tế 

                       Nguyễn Tuấn 



 

 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2021              

 

DANH SÁCH 

HỦY KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020 

ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        /02 /2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Quê quán Trình độ chuyên môn Nghạch dự tuyển 

1 Nguyễn Thị Dạ Thảo 29/11/1996 
 Xã Đồng Môn – thành phố 

Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ hạng III 

2 Nguyễn Thị Tuyết 11/11/1995 
 Xã Phú Lộc - huyện Can 

Lộc - Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ hạng III 

3 Trần Thị Mai Hương 10/8/1996 
 Xã Yên Hòa - huyện Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh 
Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ hạng III 

 

 Danh sách này có 03 người.  
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