
SYT TỈNH ĐẮK NÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

Số:        /HĐTD 

Về việc thực hiện một số nội 

dung đối với thí sinh tham dự 

vòng phỏng vấn (vòng 2) 

Đắk Nông, ngày      tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi: …………………………………………………. 

 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-SYT ngày 27/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 

(Hội đồng tuyển dụng); 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế về việc điều 

chỉnh Quyết định số 789/QĐ-SYT ngày 27/12/2023 của Sở Y tế về thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022; 

Trên cơ sở Thông báo số 17/TB-HĐTD ngày 28 tháng 02 năm 2023 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 về việc triệu tập 

thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) (Có đính kèm), 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 yêu cầu 

các thí sinh có tên trong danh sách đính kèm Thông báo số 17/TB-HĐTD ngày 

28/02/2023 nêu trên một số nội dung cần thực hiện như sau: 

1. Ngày 13/3/2023, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo lịch phỏng vấn cụ 

thể của từng thí sinh và sẽ được niêm yết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Đắk Nông. Các thí sinh theo dõi, đối chiếu thông tin cá nhân, nếu có vướng 

mắc kịp thời phản ánh về đồng chí Phan Văn Lục – thư ký Hội đồng, sđt 

0976.877.038 để kịp thời báo cáo Hội đồng có phương án xử lý; 

2. Thí sinh phải có mặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, 

đường Nguyễn Thái Học, tổ 1, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông lúc 07h15 ngày 14/3/2023 (thứ 3) để dự lễ khai mạc và nghe phổ biến nội 

quy, quy chế tuyển dụng viên chức; 

3. Vòng phỏng vấn được thực hiện trong 03 ngày từ ngày 14/3/2023 đến 

16/3/2023 (thứ 3 đến thứ 5) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, đường 

Nguyễn Thái Học, tổ 1, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;   



4. Lưu ý: Các thí sinh khi tham dự phỏng vấn cần mang theo căn cước 

công dân hoặc chứng minh nhân dân đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển để 

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. Trường 

hợp không có các loại giấy tờ trên phải xuất trình các loại giấy tờ tùy thân hợp 

pháp khác có dán ảnh để Hội đồng kiểm tra. 

5. Thí sinh cần nghiên cứu kỹ Nội quy, quy chế đính kèm Thông tư 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để thực hiện đúng 

quy định. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của ngành để các thí sinh được biết và thực hiện. 

Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở niêm yết tại trụ sở và 

phối hợp thông báo đến các thí sinh đăng ký tuyển dụng tại đơn vị mình được biết. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế 2022 thông báo để 

các thí sinh, các tổ chức và cá nhân liên quan được biết./. 

 Nơi nhận: 

- Các thí sinh có tên trong Thông báo số 17/TB-

HĐTD ngày 28/02/2023;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng PA03 – CAT; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát Sở Y tế; 

- Các ban, tổ giúp việc HĐTD; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đăng tải trên 

Website của ngành); 

- Lưu: VT, HĐTD (04 bản giấy). 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Trần Quang Hào 
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