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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển  

viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh  

 
Thực hiện Phương án số 1587/PA-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện 

Kỳ Anh về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Anh giai đoạn 2020 đến 2022; Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc thu hút, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức làm việc tại 

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh năm 2020; Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc điều chỉnh chỉ tiêu cần tuyển dụng viên 

chức tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh; 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-KTP ngày 20/01/2021 của Tổ kiểm tra Phiếu đăng ký 

dự tuyển theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTD ngày 15/01/2020 của Hội đồng tuyển dụng 

về kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của thí sinh dự tuyển viên chức làm việc 

tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; Biên bản họp thống nhất của Hội tuyển dụng ngày 

21/01/2021; 

Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ THU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

1. Số lượng: Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển là 260 người, trong đó: 

1.1. Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 197 người, cụ thể:  

- Vị trí Bác sĩ (Hạng III): 01 người;  

- Vị trí Bác sĩ y học cổ truyền: 03 người; 

- Vị trí Dược sĩ đại học (Hạng III): 07 người; 

- Vị trí Dược sĩ cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 10 người; 

- Vị trí Điều dưỡng đại học (Hạng III): 43 người; 

- Vị trí Điều dưỡng cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 70 người; 

- Vị trí Kỹ thuật y đại học (Hạng III): 06 người;  

- Vị trí Kỹ thuật y cao đẳng (Hạng IV): 17 người; 

- Vị trí Hộ sinh đại học (Hạng III): 0 người;   

- Vị trí Hộ sinh cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 10 người; 

- Vị trí Y tế công cộng (Hạng III): 05 người;  

- Vị trí Bác sỹ y học dự phòng (Hạng III): 05 người; 

- Vị trí Dân số viên (Hạng IV): 04 người;  

- Vị trí Công tác xã hội (Hạng IV): 16 người; 

1.2. Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 63 người. 

- Vị trí Tổ chức nhân sự (Hạng III): 27 người; 

- Vị trí Hành chính quản trị (Hạng III): 06 người; 

- Vị trí Công nghệ thông tin (Hạng III): 02 người;  

- Vị trí Kế toán (Hạng III): 28 người. 



II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU 

1. Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là: 258 người (nhóm chuyên môn 

nghiệp vụ: 195 người; Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 63 người), trong đó: 

1.2. Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 195 người, cụ thể:  

- Vị trí Bác sĩ (Hạng III): 01 người;  

- Vị trí Bác sĩ y học cổ truyền: 03 người; 

- Vị trí Dược sĩ đại học (Hạng III): 07 người; 

- Vị trí Dược sĩ cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 10 người; 

- Vị trí Điều dưỡng đại học (Hạng III): 43 người; 

- Vị trí Điều dưỡng cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 69 người; 

- Vị trí Kỹ thuật y đại học (Hạng III): 06 người;  

- Vị trí Kỹ thuật y cao đẳng (Hạng IV): 17 người; 

- Vị trí Hộ sinh đại học (Hạng III): 0 người;   

- Vị trí Hộ sinh cao đẳng, trung cấp (Hạng IV): 10 người; 

- Vị trí Y tế công cộng (Hạng III): 05 người;  

- Vị trí Bác sỹ y học dự phòng (Hạng III): 05 người; 

- Vị trí Dân số viên (Hạng IV): 04 người;  

- Vị trí Công tác xã hội (Hạng IV): 15 người; 

1.2. Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 63 người. 

- Vị trí Tổ chức nhân sự (Hạng III): 27 người; 

- Vị trí Hành chính quản trị (Hạng III): 06 người; 

- Vị trí Công nghệ thông tin (Hạng III): 02 người;  

- Vị trí Kế toán (Hạng III): 28 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

3. Số thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2: 02 người, cụ thể: 

- Vị trí Điều dưỡng hạng IV: 01 người; 

- Vị trí Công tác xã hội hạng IV: 01 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa chỉ: 

www.kyanh.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, 

phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 02393.721.163 hoặc 

02393.966.979 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thêm./.  

Nơi nhận: 
- Các Sở: Nội vụ; Y tế; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT (để thông báo); 

- Ban Giám sát; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD + NV. 

+ Gửi Văn bản điện tử./. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Vân Anh 

 

 

 

http://www.kyanh.hatinh.gov.vn/
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