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

tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức đợt I năm 2020

Căn cứ Công văn số 2655/SYT-TCHC ngày 12/6/2020 của Sở Y tế Long 
An về việc thông báo chủ trương của UBND tỉnh đồng ý tuyển dụng viên chức 
của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức;

Căn cứ Văn bản số 4289/SNV-TCBCCCVC ngày 30/10/2020 Sở Nội vụ về 
việc thẩm định danh sách xếp lương người trúng tuyển viên chức;

Căn cứ Văn bản số 5523/SYT-TCHC ngày 09/11/2020 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 Quyết định số 997/QĐ-TTYT ngày 10/11/2020 của Trung tâm Y tế 
huyện Bến Lức về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020;

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức Thông báo đến các thí sinh đăng ký tham 
gia xét tuyển viên chức đợt 1năm 2020 như sau.

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt I năm 2020 tại 
Trung tâm Y tế huyện Bến Lức gồm 06 người (kèm theo danh sách).

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người 
trúng tuyển phải đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức để hoàn thiện hồ sơ tuyển 
dụng gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Thông báo này được gửi để các thí sinh 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 trúng tuyển;
- Lưu: VT, TCHC. 

Phạm Hồng Thái   
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