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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021
Căn cứ 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 quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 28/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế
Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức;
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo một số nội dung liên quan như sau:
1. Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển viên chức làm việc tại
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh năm 2021 theo Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày
28/9/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức
(được đính kèm theo thông báo, đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà
Tĩnh, cổng thông tin Bệnh viện Tâm thần và niêm yết công khai tại bảng tin Bệnh
viện).
2. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện
hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tuyển dụng.
2.1. Hồ sơ bao gồm:
Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm
dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu
ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc
làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công
chứng và dịch thuật sang tiếng Việt.
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bản sao hộ khẩu thường trú, giấy CMND/CCCD được cơ quan có thẩm
quyền chứng thực.
Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện
được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư sô 14/2013/TT-BYT.
2.2. Thời gian, địa điểm
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người
trúng tuyển phải đến Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Địa điểm: số 08, đường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (phòng Tổ chức
hành chính).

Để thực hiện công tác phòng, chống Covid - 19, thí sinh khi đến hoàn thiện
hồ sơ phải thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế.
2.3. Trường hợp thí sinh 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 Bệnh viện sẽ báo Sở Y tế để hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không
đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng
thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của
cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển
dụng tiếp theo.
3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển
dụng, Bệnh viện ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người
trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên
chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người
được tuyển dụng viên chức phải đến Bệnh viện để ký hợp đồng làm việc và nhận
việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.
Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm
việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
công lập sử dụng viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định
tuyển dụng.
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT, TCHC.
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Nguyễn Đình Thiện
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 319/TB-BVTT ngày 28/9/2021 của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh)

TT

Họ và tên

Năm sinh

1

Nguyễn Thị Thúy Nga

02/6/1993

2

Hoàng Thị Thanh Tâm

18/5/1992

3

Phan Thị Nụ

09/7/1994

4

Trần Thị Ánh Duyên

22/11/1986

5

Bùi Thị Thùy Dung

15/7/1985

Quê quán

Trình độ

Xã Vượng Lộc, huyện
Cử nhân điều dưỡng
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Xã Nghi Tân, huyện Nghi
Cử nhân điều dưỡng
Lộc, tỉnh Nghệ An
Xã Thạch Hưng, thành
Cử nhân điều dưỡng
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Xã Đức Trung, huyện Đức
Dược sĩ đại học
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Xã Thuận Lộc, thị xã
Cử nhân kinh tế
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách này có 05 người./.

Vị trí, chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng
Vị trí tuyển
Hạng
Ngạch
dụng
Điều dưỡng

III

V.08.05.12

Điều dưỡng

III

V.08.05.12

Điều dưỡng

III

V.08.05.12

Dược sĩ

III

V.08.08.22

Kế toán viên

III

06.031

