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BÁO CÁO
Kết quả xét tuyển viên chức
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh năm 2021
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh.
Thực hiện Văn bản số 3582/UBND-NC1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về
việc tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;
Văn bản số 1043/SNV-CCVC ngày 14/6/2021 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn
tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Văn bản số 2014/SYTTCCB ngày 17/6/2021 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn tuyển dụng viên chức.
Ngày 17/6/2021 Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-BVTT về việc
tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định số 69/QĐ-BVTT của Giám đốc Bệnh
viện Tâm thần Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021
(gọi tắt là Hội đồng xét tuyển viên chức). Hội đồng đã xét tuyển theo quy định và
xin báo cáo với Giám đốc Sở Y tế về kết quả công tác xét tuyển như sau:
I. Tổ chức thực hiện
Ngày 03/8/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức đã họp và phân công nhiệm vụ
cho các thành viên và quyết định thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng;
Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức đã ban hành Quyết định số70/QĐHĐTD, ngày 03/8/2021 về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;
Quyết định số 81/QĐ-HĐTD, ngày 31/8/2021 về việc thành lập Ban Đề thi; Quyết
định số 84/QĐ-HĐTD, ngày 10/9/2021 về việc thành lập Ban Giám sát; Quyết
định số 83/QĐ-HĐTD, ngày 10/9/2021 về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch;
Ngày 25/8/2021, Ban kiểm tra Phiếu đăng đăng ký dự tuyển đã kiểm tra Phiếu
đăng ký dự tuyển đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo tuyển dụng,
kết quả có 20 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, trong đó:
1. Đăng ký vào các vị trí
- Vị trí việc làm Bác sĩ đa khoa: 0 thí sinh;
- Vị trí việc làm Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh hạng III: 0 thí sinh;
- Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III: 11 thí sinh;
- Vị trí việc làm Dược sĩ hạng III: 06 thí sinh;
- Vị trí việc làm Kế toán viên: 03 thí sinh.

Hội đồng xét tuyển viên chức đã niêm yết danh sách các thí sinh đủ điều kiện
tham dự xét tuyển vòng 2 theo quy định và thông báo ôn tập tới các thí sinh.
2. Các thí sinh không tham gia phỏng vấn (vòng 2)
a, Vị trí điều dưỡng hạng III
- Võ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 23/02/1997;
- Mai Thị Khánh, sinh ngày 12/8/1988.
b, Vị trí Dược sĩ hạng III
- Nguyễn Khánh Linh, 01/3/1998.
II. Kết quả chấm điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên và dự kiến danh sách
trúng tuyển
1. Kết quả chấm điểm phỏng vấn
Ngày 17/9/2021, Ban kiểm tra sát hạch đã tiến hành tổ chức sát hạch bằng
hình thức phỏng vấn, kết quả như sau:
a, Dự xét tuyển vào vị trí Điều dưỡng hạng III
- Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 27/02/1999, đạt 63 điểm;
- Trịnh Thị Thanh Huyền, sinh ngày 11/02/1996, đạt 38 điểm;
- Đặng Thị Lan Hương, sinh ngày 26/12/1995, đạt 67 điểm;
- Võ Thị Thanh Loan, sinh ngày 26/06/1984, đạt 47 điểm;
- Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 20/6/1993, đạt 81 điểm;
- Phan Thị Nụ, sinh ngày 09/7/1994, đạt 73 điểm;
- Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh ngày 18/5/1992, đạt 80 điểm;
- Lê Thị Trang, sinh ngày 01/01/1997, đạt 29 điểm;
- Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 14/11/1999, đạt 36.5 điểm.
b, Dự xét tuyển vào vị trí Dược sĩ hạng III
- Trần Thị Ánh Duyên, sinh ngày 22/11/1986, đạt 91 điểm;
- Trần Thị Cẩm Hà, sinh ngày 10/7/1995, đạt 39 điểm;
- Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 13/7/1994, đạt 87 điểm;
- Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 28/2/1987, đạt 57.5 điểm;
- Trương Thị Anh Mỹ, sinh ngày 01/10/1993, đạt 49 điểm.
c, Dự xét tuyển vào vị trí Kế toán viên
- Bùi Thị Thùy Dung, sinh ngày 15/7/1985, đạt 92.75 điểm.
- Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/4/1993, đạt 81 điểm;
- Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 11/9/1999, đạt 67 điểm.
2. Kết quả xét điểm ưu tiên

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 6, 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.
Hội đồng xét tuyển đã thực hiện xét xong điểm ưu tiên cho các thí sinh, cụ thể như
sau:
- Thí sinh Trương Thị Anh Mỹ, sinh ngày 01/10/1993 dự xét tuyển vào vị trí
Dược hạng III được cộng 5 điểm (là con thương binh).
3. Dự kiến danh sách trúng tuyển
Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và khoản 1, Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức. Hội đồng xét tuyển đã rà soát, xác định được 05 thí sinh trúng tuyển, cụ
thể như sau:
a, Dự kiến trúng tuyển vị trí Điều dưỡng hạng III
- Nguyễn Thị Thúy Nga, có kết quả điểm xét tuyển: 81/100 điểm;
- Hoàng Thị Thanh Tâm, có kết quả điểm xét tuyển: 80/100 điểm;
- Phan Thị Nụ, có kết quả điểm xét tuyển: 73/100 điểm.
b, Dự kiến trúng tuyển vị trí Dược hạng III
- Trần Thị Ánh Duyên, có kết quả điểm xét tuyển: 91/100 điểm.
c, Dự kiến trúng tuyển vị trí Kế toán viên
- Bùi Thị Thùy Dung, có kết quả điểm xét tuyển: 92,75/100 điểm.
(có danh sách chi tiết điểm và danh sách dự kiến trúng tuyển kèm theo)
Trong quá quá trình tổ chức thực hiện xét tuyển, công tác kiểm tra sát hạch
được tổ chức nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và không có thí sinh vi
phạm quy chế.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh báo cáo
Giám đốc Sở Y tế xem xét và công nhận kết quả tuyển dụng./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Website Sở, Website BV;
- Các thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT, HSTD.
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