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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng viên chức năm 2022 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 15/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức; 

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

công khai kết quả xét tuyển, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật như sau : 

1. Danh sách kết quả xét tuyển của 06 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên 

chức năm 2022 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ( theo danh sách kết 

quả xét tuyển đính kèm) 

2. Danh sách 02 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật ( theo danh sách và Quyết định số 15/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y 

tế đính kèm) 

 Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển đến phòng Tổ chức – Hành chính, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ( giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần), địa 

chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng. 

 Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:  

a) Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) văn bằng, chứng 

chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu 

có); 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

c) Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác ( nếu có) gồm: Hợp đồng 

lao động, bản xác nhận quá trình tham gia BHXH hoặc bản sao sổ BHXH ( có 

chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)  
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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 Hội đồng tuyển dụng Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật sẽ báo cáo Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh 

đó, đồng thời thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và 

không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Thông báo này được đăng tải trên http://soyte.hatinh.gov.vn/ của Sở Y tế 

Hà Tĩnh và gửi trực tiếp đến 02 thí sinh trúng tuyển. 

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

báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế ( b/cáo); 

- LĐ đơn vị ( để biết); 

- Cổng TTĐT SYT ( đăng tải) 

- HĐXT viên chức; 

- Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 
- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

 

 

 
 
 

TM. HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Phùng Bình Văn 

http://soyte.hatinh.gov.vn/


 

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 

 

                         Hà Tĩnh, ngày  16 tháng  01 năm 2023 

                   

 

 DANH SÁCH 

 KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH 

  (Kèm theo Thông báo số: 25    /TB-HĐXT ngày  16   /01/2023 của HĐXT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh) 

 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ tên Năm sinh Nơi thường trú 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Điểm xét tuyển 

Kết 

quả xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

I Vị trí tuyển dụng: Bác sỹ Y học dự phòng ( hạng III): 01 chỉ tiêu      
 

1 01 Trần Đức Anh 30/4/1998 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sỹ 

YHDP 

Bác sỹ YHDP  

( hạng III) 
94 0 94 

Trúng 

tuyển 

 

 

2 

 

02 Phan Thị Cẩm Tâm 08/7/1991 

Phường Đông Vĩnh, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Bác sỹ 

YHDP 

Bác sỹ YHDP  

( hạng III) 
85 0 85 

Không 

trúng 

tuyển 

Do hết 

chỉ tiêu 

3 03 
Đào Nguyễn Hiền 

Thương 
05/10/1996 

Xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Bác sỹ 

YHDP 

Bác sỹ YHDP  

( hạng III) 
90 0 90 

Không 

trúng 

tuyển 

Do hết 

chỉ tiêu 
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II Vị trí tuyển dụng: Công nghệ thông tin ( hạng III): 01 chỉ tiêu       
 

1 04 Trương Duy Hải 03/12/1990 

Khối phố 2, Phường 

Nguyễn Du – thành 

phố Hà Tĩnh 

Thạc sỹ 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin  

( hạng III) 

63.5 0 63.5 
Trúng 

tuyển 

 

2 05 Nguyễn Thị Nga 10/9/1989 

Xã Hòa Hải, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin  

( hạng III 

Bỏ thi 0 0 

Không 

trúng 

tuyển 

Do 

bỏ thi 

vòng 2 

3 06 Thái Quang Tuấn 05/8/1987 

Khối phố 4, phường 

Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh 

Kỷ sư tin 

học ứng 

dụng 

Công nghệ 

thông tin  

( hạng III 

61.5 0 61.5 

Không 

trúng 

tuyển 

Do hết 

chỉ tiêu 
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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 

 

                         Hà Tĩnh, ngày      tháng  01 năm 2023 

                   

 

 DANH SÁCH 

 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH 

  (Kèm theo Thông báo số:     /TB-HĐXT ngày     /01/2023 của HĐXT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh) 

 

TT Họ tên Năm sinh Nơi thường trú 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

1 Trần Đức Anh 30/4/1998 

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Bác sỹ 

YHDP 

Bác sỹ YHDP  

 
Hạng III V.08.02.06 

2 Trương Duy Hải 03/12/1990 

Khối phố 2, Phường 

Nguyễn Du – thành 

phố Hà Tĩnh 

Thạc sỹ 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ  

thông tin  

 

Hạng III V11.06.14 

Danh sách này có 02 người 
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