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THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức 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.
Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế về
việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo danh sách công nhận trúng
tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng như sau:
1. Danh sách công nhận trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
01 người.
Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Uyên; Sinh ngày: 20/02/1999;
Quê quán: Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học;
Vị trí, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng: Kỹ thuật y hạng IV, mã ngạch
V.08.07.19
( Đính kèm Quyết định số 1545/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Y
tế về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Hà Tĩnh )
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển,
người trúng tuyển phải đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ( Phòng Tổ chức – Hành
chính )để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí việc làm dự tuyển đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển; chứng nhận đối
tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên
môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu
cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin
học.( mang theo bản gốc để đối chiếu).
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
c) Bản sao có chứng thực hộ khẩu, thẻ CCCD;

d) 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 tại Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
d) Nếu người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã
làm những công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu
cầu nộp số BHXH để xem xét chế độ tập sự và xếp lương theo quy định.
Quá thời hạn trên, 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 hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định
để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ đề nghị Sở Y tế hủy bỏ
kết quả trúng tuyển. Đồng thời thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử và
không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính theo số điện
thoại 02393.855531 để được hướng dẫn.
Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh,
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và gửi đến cá nhân người trúng tuyển./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế ( báo cáo);
- Thành viên HĐXT viên chức ( để biết)
- Thí sinh trúng tuyển;
- Cổng TTĐT SYT, CDC;
- Lưu: VT, HĐXT.
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