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 Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập 

thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh năm 2022 

 

 

Căn cứ Văn bản số 4671/UBND-NC1 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2022; Công văn số 2837 /SYT-TCCB ngày 

24/8/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức Y tế 

năm 2022; Kế hoạch số: 770/KH-KSBT ngày 20/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Quyết định số 291/QĐ-KSBT ngày 

11/11/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quy chế xét tuyển viên chức 

năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 312QĐ-KSBT ngày 12/12/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tât Hà Tĩnh; 

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

báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thí sinh 

tham dự xét tuyển vòng 2 như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 06 thí sinh (có 

danh sách đính kèm). 

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 

- Thời gian thi: Ngày 27/12/2022 ( bắt đầu từ 14h30) 

- Địa điểm thi: tại Hội trường tầng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ 

số 229, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh; 

- Hình thức thi: Phỏng vấn 

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 

không quá 15 phút chuẩn bị).  

- Nội dung phỏng vấn: kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

 



-  Yêu cầu thí sinh có mặt trước 30 phút, mang theo giấy tờ tùy thân để làm 

thủ tục dự thi; Trước ngày thi 1 ngày, thí sinh có thể có mặt tại địa điểm thi để nhận 

biết phòng thi, số báo danh, nội quy, quy chế phỏng vấn. 

- Thời gian nhận đề cương ôn tập: Bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2022 tại Phòng 

Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Thông báo này được đăng tải trên website của Sở Y tế Hà Tĩnh, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 

thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2.  

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 02393.855531 hoặc 0943355758 để 

được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:  

 - HĐXT viên chức; 

 - Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 

 - Thí sinh tham gia xét tuyển; 

 - Wesite Sở y tế, Trung tâm KSBT; 

 - Niêm yết bảng tin TTKSBT; 

 - Lưu: VT, HĐXT 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Phùng Bình Văn 

 



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2  

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH NĂM 2022 

( Kèm theo Thông báo số: 962   TB-HĐXT ngày 12/12/2022 của HĐXT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh) 

STT 

Họ và tên/vị trí 

đăng ký tuyển 

dụng 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kỹ năng sử dụng 

ngoại ngữ 

Kỹ năng 

sử dụng 

tin học 

Chứng 

nhận 

ĐTBD 

theo yêu 

cầu VTVL 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Kết quả kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự tuyển  

( vòng 1) 

I Vị trí Bác sỹ Y học dự phòng ( Hạng III)     

1 
Đào Nguyễn Hiền 

Thương 
05/10/1996 

Xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sỹ 

YHDP 

Có chứng chỉ Tiếng 

Anh B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

 Không 
Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 

2 Trần Đức Anh 30/4/1998 

Xã Kim Song 

Trường, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sỹ 

YHDP 

Có chứng chỉ Tiếng 

Anh A2 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

 Không 
Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 

3 Phan Thị Cẩm Tâm 08/7/1991 

Phường Đông 

Vĩnh, thành 

phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Bác sỹ 

YHDP 

Có chứng chỉ Tiếng 

Anh C 

TH ứng 

dụng trình 

độ  B 

 Không 
Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 

II Ví trí Công nghệ thông tin ( hạng III)      

1 Trương Huy Hải 03/12/1990 

Khối phố 2, 

Phường 

Nguyễn Du – 

Thạc sỹ 

CNTT 

Có chứng chỉ Tiếng 

Anh sơ cấp A2 
  Không 

Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 



thành phố Hà 

Tĩnh 

2 Thái Quang Tuấn 05/8/1987 

Khối phố 4, 

phường 

Nguyễn Du, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Kỹ sư tin 

học ứng 

dụng 

Đánh giá năng lực 

tiếng Anh trình độ 

A2 bằng bài thi trắc 

nghiệm đạt 22/30 

điểm 

  Không 
Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 

3 Nguyễn Thị Nga 10/9/1989 

Xã Hòa Hải, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Cử nhân 

CNTT 

Có chứng chỉ Tiếng 

Anh A2 
  

Con bệnh 

binh hạng 

¾, tỷ lệ 

51% 

Đủ điều kiện tiêu chuẩn 

tham dự xét tuyển vòng 2 

Danh sách này có 06 người 
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