
 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức 

và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 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 Quyết định số 325/QĐ-SNV ngày 22/7/2022 của Sở Nội vụ thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế 

quận Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà nẵng năm 2022; 

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 

năm 2022 một số nội dung sau: 

1. Tổng số ứng viên trúng tuyển gồm có: 50 người  

(Đính kèm Quyết định số 325/QĐ-SNV ngày 22/7/2022 của Sở Nội vụ 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế 

quận Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà nẵng năm 2022) 

2. Đề nghị các ứng viên trúng tuyển mang bản chính các văn bằng, chứng 

chỉ có liên quan đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển đến phòng Tổ chức-Hành 

chính Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (trong giờ hành chính) để kiểm tra, đối 

chiếu và hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản chính Chứng minh nhân dân; 

- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên 

(nếu có) để kiểm tra, đối chiếu; 

- 01 bản sao (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, giấy tờ ưu 

tiên (nếu có), sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp; 

- Phiếu lý lịch tư pháp (có thể bổ sung sau nhưng không quá 30 ngày kể từ 

ngày đăng thông báo này) 
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- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh) 

- Đối với những người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của 

vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ bảo hiểm xã hội (bản chính và 

01 bản sao công chứng) để xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với viên 

chức trúng tuyển theo quy định. 

- Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (nếu người 

trúng tuyển đang công tác tại đơn vị khác) 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 

29/7/2022 (nộp trong giờ hành chính). 

(Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu nếu phát hiện vi phạm pháp luật về 

văn bằng, chứng chỉ, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu sẽ thông báo sau) 

3. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng 

làm việc. 

Thí sinh nhận quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc tại: 

Tầng 3, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, số 525 

đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà nẵng, số điện thoại: 02363.734539. 

Thời gian: Ngày 08/8/2022 (trong giờ hành chính) 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển viên chức 

năm 2022, nếu người trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của 

vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng làm việc, 

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu sẽ báo cáo Sở Y tế hủy bỏ kết quả trúng tuyển 

theo quy định. 

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu thông báo để thí sinh biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo) ; 

- Sở Y tế  (để báo cáo); 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Website TTYTLC; 

- Lưu: VT, TCHC. 

  

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 
 

Lê Văn Sỹ 
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