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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc sử dụng chứng chỉ không hợp pháp  

trong xét tuyển viên chức Đợt I năm 2019  

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập;  

Căn cứ theo Quyết định số 188/QĐ-SYT ngày 31/3/2020 của Sở Y tế về 
việc hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức đối với Bà Trần Thị Huệ, sinh ngày 
10/5/1993, trình độ chuyên môn Đại học Dược, xét tuyển vào vị trí Giáo viên bộ 

môn Dược và y học cổ truyền tại Trường Trung cấp Y tế. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở không tiếp 
nhận phiếu Đăng ký dự tuyển của Bà Trần Thị Huệ, sinh ngày 10/5/1993 trong 

một ký tuyển dụng tiếp theo; 

Lý do: Bà Trần Thị Huệ sử dụng chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, 
chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 không hợp pháp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 
- Sở Nội Vụ (Ban giám sát); 
- Website SYT; Website CCHH tỉnh; 
- Lưu: VT, VP. 
 

 

 

 

 Phạm Minh An 
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