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Kỳ Anh, ngày 08 tháng  3  năm  2021 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết)  

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 UBND huyện 

Kỳ Anh 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 1493/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của 

UBND huyện về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh;  

Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết) 

một số nội dung sau: 

1. Đối tượng tham dự vòng 2:  

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 theo Thông báo số 03/TB-HĐTD 

ngày 26/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế 

huyện. 

    (Có gửi kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 26/01/2021) 

2. Thời gian, địa điểm thi viết:  

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/3/2021 (Sáng Chủ Nhật); 

- Địa điểm: Tại Trường THCS Kỳ Phú (thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Lưu ý: Chiều ngày 13/3/2021 thí sinh có mặt tại địa điểm thi để xem số báo 

danh, phòng thi; sáng ngày 14/3/2021 thí sinh có mặt trước 30 phút tại điểm thi để 

nghe phổ biến các nội dung liên quan đến kỳ thi; khi đi thí sinh mang theo chứng 

minh nhân dân để xuất trình kiểm tra, đối chiếu theo quy định. 

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

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

phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo cho các thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng 

viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện được biết để thực hiện; nếu có gì chưa 

rõ đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng huyện (qua phòng Nội vụ) số điện thoại 

02393.721.163 hoặc số 02393.966.979 để được hướng dẫn thêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế;                                          (để b/c) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban giám sát; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử); 

- Các thí sinh dự tuyển vòng 2; 

- Lưu HĐTD. 

- Gửi VB giấy và điện tử./. 
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