
  

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm 

việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 

 

Căn cứ Nghị định 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 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2021 của 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;  Quyết định số: 295  

/QĐ-KSBT ngày 05/11/2021 của trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy chế tuyển dụng viên chức y tế đợt II năm 2021; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25/11/2021 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký 

dự tuyển. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông 

báo: 

I. Kết quả xét tuyển vòng 1: 

1. Số lượng thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 01  

2. Số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 : 01 

( Có danh sách kèm theo) 

3. Số lượng thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 0 

II. Thời gian nhận đề cương ôn tập và phổ biến quy chế, nội quy xét 

tuyển:  Từ 8h ngày 29/11/2021 Tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Hà Tĩnh. 

III. Thời gian, địa điểm, hình thức xét tuyển vòng 2:   

- Thời gian: Bắt đầu từ 15h ngày 10/12/2021; 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa 

chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh 

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông 

báo để thí sinh biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở y tế (báo cáo) 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXT 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Nguyễn Chí Thanh 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

 

Số:  1193 /TB - HĐXT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng  11  năm 2021 



      DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 
 (Kèm theo Thông báo số: 1193  /TB-HĐXT  ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng xét 

tuyển viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh) 

 

TT Họ tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Trình độ 

Vị trí tuyển 

dụng Chuyên 

môn 
Tin học 

Ngoại 

ngữ 

1 Nguyễn Thị Tú Uyên 20/02/1999 Nữ 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

Y học 

 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

anh B1 

Kỹ thuật Y 

hạng IV 
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