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 Kỳ Anh, ngày 01 tháng 02 năm 2021 
 

 THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh phổ biến các nội dung liên quan 

công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh 

 
Thực hiện 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 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;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện thông báo 

triệu tập 258 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (danh sách kèm theo Thông báo 

số 03/TB-HĐTD ngày 26/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng) để nghe phổ biến một 

số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng; 

- Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 05/02/2021. 

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trung tâm hành chính huyện (thôn Đồng 

Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các phòng ban đơn vị liên quan chuẩn 

bị các nội dung (Nội quy, Quy chế, Đề cương ôn tập, ...) để phổ biến tại cuộc làm 

việc. 

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

www.kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công 

huyện, phòng Nội vụ, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện. 

Yêu cầu các thí sinh tập trung đầy đủ, đúng thời gian; Mọi thông tin chi tiết 

liên hệ qua phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại 02393.966.979 để được hướng 

dẫn thêm./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế;                (để báo cáo). 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng: Y tế, Nội vụ; 

- Trung tâm VH-TT (để đăng Thông báo); 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- UBND các xã; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

- 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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