
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /TB-SYT 
 

Bình Định, ngày      tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng 

viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 (Đợt 1) 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc 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 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-SYT ngày 22/7/2021 của Sở Y tế về tuyển 

dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 và Thông báo số 306/TB-SYT 

ngày 27/7/2021 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 (Đợt 1); 

Theo Biên bản họp ngày 14/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

(bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 về kết quả điểm phỏng vấn của thí sinh tham 

gia xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 (Đợt 1); 

Sở Y tế thông báo kết quả điểm phỏng vấn của 37 thí sinh tham gia xét 

tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 (Đợt 1). 

(Có danh sách kết quả điểm phỏng vấn cụ thể kèm theo) 

Sở Y tế thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ Giám sát (Sở Nội vụ); 

- Ban giám sát (Sở Y tế); 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 
 

 

  

Lê Quang Hùng 
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