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      Số:        /TB-TTYT                     Bến Lức, ngày      tháng     năm 2020

THÔNG BÁO 
Không công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức

 tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức năm 2020

Căn cứ Văn bản số 3856/SNV-TCBCCCVC ngày 29/9/2020 Sở Nội vụ về 
việc thẩm định danh sách xếp lương người trúng tuyển viên chức;

Căn cứ Văn bản số 4781/SYT-TCHC ngày 04/10/2020 của Sở Y tế về việc 
thông báo kết quả thẩm định xếp lương đối với người trúng tuyển viên chức tại 
Trung tâm Y tế huyện Bến Lức;

Căn cứ Văn bản số 4837/SYT-TCHC ngày 06/10/2020 của Sở Y tế về việc 
thẩm định xếp lương đối với người trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế 
huyện Bến Lức;

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức Thông báo đến các thí sinh đăng ký tham 
gia xét tuyển viên chức năm 2020 như sau.

Không công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 
tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức gồm 09 người (kèm theo danh sách).

03 trường hợp: Ông Trần Gia Hưng (Bác sĩ YHDP), ông Phùng Thanh 
Phúc (Y sĩ YHCT), bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Y sĩ có chứng chỉ điều dưỡng 03 
tháng) do trình độ chuyên môn chưa đúng chuyên ngành cần tuyển. 

06 trường hợp dự tuyển vào vị trí Dân số viên: bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 
ông Bùi Tiền Khôi, ông Trương Hiển Vinh, ông Lê Hữu Phúc, bà Trần Diểm 
My và bà Nguyễn Thị Kim Xuân là Y sĩ đa khoa do chưa có chứng chỉ đào tạo 
đạt chuẩn viên chức dân số viên hoặc tương đương do có bằng tốt nghiệp 
chuyên ngành khác theo điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2016/TTLT-
BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp dân số.

Thông báo này được gửi để các thí sinh không trúng tuyển, khoa/phòng 
và Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Bến Lức và niêm yết tại địa chỉ: 
Số 126, Đường Nguyễn Hữu Thọ; khu phố 3, thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức 
tỉnh Long An. Số điện thoại: 02723.636393 (lầu 1 khu A).

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo đến các thí sinh được biết./.
Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
-  TCHC-SYT LA;        
- Website TTYT huyện;
- Niêm yết tại TTYT;
- Các khoa, phòng, TYT xã;
- Thí sinh không trúng tuyển;
- Lưu: VT, TCHC. 

         Phạm Hồng Thái   
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