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Số: 393 /QĐ-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày16 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng
viên chức tại Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và
Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
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 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 tăng 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 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu và tổ chức của Sở
Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-SNV ngày 02/12/2021 của Sở Nội vụ về
việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm y tế thành phố Bà
Rịa trực thuộc Sở Y tế năm 2021;
Xét Tờ trình số 109/TTr-HĐTDVC ngày 13/5/2022 của Hội đồng tuyển
dụng viên chức về việc đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2022;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm
y tế thành phố Bà Rịa: (Danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 công khai kết quả tuyển
dụng trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị có thẩm

quyền tuyển dụng và gửi Thông báo công nhận trúng tuyển bằng văn bản tới
người dự tuyển theo quy định.
- Giao các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự
tuyển; xác minh văn bằng, chứng chỉ đối với các trường hợp trúng tuyển trước
khi ký hợp đồng làm việc; cử người hướng dẫn tập sự đối với các cá nhân được
tuyển dụng tại Điều 1 theo quy định hiện hành (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Giám
đốc Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Nội Vụ;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Đăng Websibe Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP.
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DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ
BÀ RỊA
(Kèm theo Quyết định số: 393 /QĐ-SYT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế)

Stt

Họ

Tên Ngày sinh Quê quán

1 Hà Ngọc Tường Vân 11/20/1997

Quảng
Nam

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
dự tuyển

Mã số
CDNN

Bác sĩ Y đa
khoa

Bác sĩ hạng
III

V.08.01.03

2 Lê Đình

Lọc

2/22/1993 Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 Trần Thị

Hoa

6/13/1990

Điểm
Đối
Điểm
ưu tiên
tượng ưu phỏng
(nếu
tiên
vấn
có)

con thương

Nam Định Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 binh, bệnh
binh

Tổng cổng: 03 thí sinh
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5
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