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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh hình thức thi tuyển viên chức ngành y tế 

 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 

08/7/2021; Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 và Quyết định số 

1098/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc điều chỉnh Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế xã, phường 

thị trấn tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Văn bản số 190/QĐ-UBND ngày 05/3/3022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc điều chỉnh hình thức thi tuyển viên chức ngành Y tế; 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo: Điều chỉnh hình thức thi tuyển vòng 

2 (phần thi nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế từ hình 

thức thi viết sang hình thức thi phỏng vấn, theo quy định tại khoản 2, điều 9 Nghị 

định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Y tế; các đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế.  

 

Nơi nhận:     
 - UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 
- Sở TT và TT(đăng tải); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lãnh đạo SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu VT, VP, Giang. 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Hưng 
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