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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch vòng 2 (thi viết)  

tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh năm 2021 
 

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 làm việc tại Trung 

tâm Y tế huyện Kỳ Anh;  

Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 

thông báo điểm kiểm tra sát hạch vòng 2 (thi viết) tuyển dụng viên chức làm việc 

tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh, cụ thể như sau:  

1. Thí sinh đủ điều kiện tham dự và không tham dự KTSH (vòng 2): 

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) là: 258 thí sinh;  

- Số thí sinh không dự vòng 2 (vắng thi) là: 88 thí sinh; 

 - Số thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết) là: 170 thí sinh, trong đó: có 04 thí 

sinh chỉ tham gia một bài thi (phần kiến thức chung). 

2. Kết quả 

2.1. Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 (thi viết): 205 thí 

sinh.    

- Số thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết): 142 thí sinh; 

- Số thí sinh không tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 (vắng thi): 63 thí sinh. 

2.2. Nhóm hỗ trợ, phục vụ:  

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 ( thi viết): 53 thí 

sinh.    

- Số thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết): 28 thí sinh; 

- Số thí sinh không tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 (vắng thi): 25 thí sinh. 

(Kết quả cụ thể có trong danh sách kèm theo) 

3. Số thí sinh vi phạm nội quy, quy chế kỳ KTSH  

Có thí 04 thí sinh vi phạm quy chế thi ( 01 thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí 

Điều dưỡng Đại học hạng III và 03 thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí Điều dưỡng 

Cao đẳng, trung cấp hạng IV).  

Hội đồng tuyển dụng tiến hành xử lý theo quy định đối với thí sinh vi phạm 

quy chế trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết 

quả kiểm tra sát hạch vòng 2 (thi viết). 



2 
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, Trung tâm Y tế huyện. 

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

02393.966.979 (trong giờ hành chính) để được giải đáp./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở: Nội vụ; Y tế; 

- Chủ tịch, các P.CT UBND huyện; 

- Các phòng Nội vụ, Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Trung tâm VH-TT (để thông báo); 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- UBND các xã; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT+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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