
 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SYT Hà Nam, ngày        tháng 12 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thiện hồ sơ viên chức  

 

 Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010. 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển  

viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019. 

 Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo thí sinh trúng tuyển viên chức ngành y tế 

Hà Nam năm 2019 bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng làm việc, bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo quy định, gồm:  

1. Bản sao sổ hộ khẩu. 

2. Bản sao hợp đồng lao động. 

3. Bản ghi, chốt quá trình tham gia BHXH bắt buộc (có xác nhận của cơ 

quan BHXH) tính đến ngày 30/11/2019. 

4. Bản nhận xét quá trình công tác (có biểu mẫu kèm theo). 

* Lưu ý:  

- Đối với những thí sinh đã có thời gian hợp đồng lao động thì nộp đầy đủ 

từ mục 1 đến mục 4, các thí sinh còn lại chỉ cần nộp mục 1. 

- Đối với những thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị tự chủ (Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt) thì thí sinh bổ sung hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ của 

đơn vị trúng tuyển. Các thí sinh còn lại bổ sung hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Sở 

Y tế. 

- Thời gian tham gia công tác có đóng BHXH tính để xếp lương khi thí 

sinh trúng tuyển đúng vị trí việc làm, ngành nghề đào tạo hoặc đúng chuyên môn 

nghiệp vụ trước đây đã được đảm nhiệm và ký hợp đồng lao động. 

- Đối với thí sinh đã có thời gian hợp đồng lao động từ 02 đơn vị trở lên 

phải có đầy đủ bản nhận xét quá trình công tác của các đơn vị đã ký hợp đồng lao 

đồng (có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc). 

- Thời hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 13/12/2019, nếu quá thời gian quy 

định trên thí sinh không bổ sung hồ sơ thì thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

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

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Lê Quang Minh 
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