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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 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;
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết
hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông
tư số 03/2019 ngày 14/5/2019 về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp
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;
Căn cứ Kế hoạch số 198u/KH-TTPY&GĐYK ngày 15/9/2020 của Trung
tâm Pháp y và Giám định Y khoa về việc tuyển dụng Bác sỹ, kỷ thuật viên chẩn
đoán hình ảnh năm 2020;
Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ngày
22/10/2020 về việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Hội đồng xét tuyển viên
chức Trung tâm Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo kết
quả Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và lịch tổ chức xét tuyển vòng 2
đối với các thí sinh đủ điều kiện, cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2: 01thí sinh
(có danh sách đính kèm)
2. Lịch tổ chức xét tuyển vòng 2:
- Thời gian nhận đề cương ôn tập: 08h ngày 04/11/2020 tại Hội trường
tầng 2, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh.
- Thời gian tổ chức phỏng vấn sát hạch: Dự kiến bắt đầu từ 14h ngày
19/11/2020
- Địa điểm: Tại Hội trường 2, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà
Tĩnh, địa chỉ đường Hà Hoàng Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 được đăng tải
trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.
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