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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn  

kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế năm 2019  

 

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế năm 2019; Kế hoạch số 1069/KH-SYT ngày 30/8/2019 của 

Sở Y tế về việc xét tuyển viên chức Ngành Y tế năm 2019; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/11/2019 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức Ngành Y tế năm 2019. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Ngành Y tế năm 2019 thông báo danh sách 

thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế năm 

2019 như sau: 

1. Về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển của thí sinh 

- Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển:    623 

- Thí sính đủ điều kiện tham dự phỏng vấn:   623 

- Thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn:  0 

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

2. Thời gian  

- Tập trung để nghe phổ biến nội quy phỏng vấn: Ca 1: 08 giờ, ca 2: 09 

giờ ngày 15/11/2019 (thứ sáu) tại hội trường tầng 4. 

-  hỏng vấn: Trong 02 ngày, b t đầu t  07 giờ 30 phút ngày 1 /11/2019 

(thứ bảy). 

3. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (Đường Nguyễn Hữu 

Tiến, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).  

Hội đồng xét tuyển gửi Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng 

vấn đến t ng thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã ghi trên phong bì thư (nộp cùng hồ 

sơ xét tuyển). Đến trước ngày phỏng vấn, thí sinh chưa nhận được thông báo 

triệu tập đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban thư ký giúp việc Hội đồng (phòng Tổ 

chức cán bộ Sở Y tế) để nhận thông báo.  

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế Hà Nam năm 2019 thông báo để thí 

sinh được biết và thực hiện thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (Để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử của SYT (Để thông báo); 

- Niêm yết tại Sở Y tế;  

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

       
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Quang Minh 
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