SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Số:

82

/QĐ-BVYHCT&PHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày

09 tháng03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Ủy ban Nhân
dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức
năng Khánh Hòa;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm
2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 24 tháng 02 năm
2021;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển năm 2020
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa như sau:
1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 56 người.
2. Tổng số thí sinh tham gia xét tuyển: 52 người.
3. Công nhận 38 người trúng tuyển vào các chức danh nghề nghiệp, cụ thể:
- Chức danh Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 10 người.

- Chức danh Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): 03 người.
- Chức danh Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 03 người.
- Chức danh Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 09 người.
- Chức danh Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 02 người.
- Chức danh Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 02 người.
- Chức danh Y sĩ y học cổ truyền hạng IV (V.08.03.07): 07 người.
- Chức danh Kế toán viên (06.031): 02 người.
(Đính kèm danh sách thí sinh trúng tuyển)
Điều 2. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa tiến
hành ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển và thực hiện các chế độ chính
sách theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Tổ
chức - Hành chính, Trưởng các Khoa, Phòng liên quan và các thí sinh có tên trúng
tuyển tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.
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