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     Số:        /QĐ-SYT          Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 Căn cứ Nghị định số 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;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 
26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 
 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 
310/BVHK-TCCB ngày 23/12/2022 về việc đề nghị phê duyệt danh sách trúng 
tuyển viên chức y tế năm 2022 và  phòng Tổ chức cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng 06 viên chức của Bệnh viện đa khoa 

huyện Hương Khê năm 2022, gồm: 03 bác sĩ đa khoa và 03 điều dưỡng hạng IV 

(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. 

 

             Nguyễn Minh Đức            



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 2022              

 

DANH SÁCH 

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày      /       /2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Quê quán Ngạch Vị trí trúng tuyển 

I Bác sĩ đa khoa     

1 
Nguyễn Xuân Đức 11/7/1980 Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
V08.01.03 Bác sĩ hạng III 

2 
Phan Đình Đức 02/8/1992 Xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
V08.01.03 Bác sĩ hạng III 

3 
Nguyễn Thanh Biểu 04/5/1979 Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
V08.01.03 Bác sĩ hạng III 

II Cao đẳng điều dưỡng      

1 
Lê Văn Chước 01/01/1988 Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng hạng IV 

2 
Nguyễn Thị Hoan 02/4/1989 Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng hạng IV 

3 
Ngô Thị Khánh Hương 02/9/1992 Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng hạng IV 
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