
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND     Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các sở, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 

trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1569/SNV-CCVC 

ngày 27/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Bá Thước đối với 08 người, trong đó: 

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):    02 người 

- Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):   01 người 

- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 01 người 

- Y sĩ (V.08.03.07):   04 người 
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(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước thực hiện việc 

quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm 

bảo theo phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức và quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                         
- Như điều 3 QĐ;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁ THƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ   

chuyên 

môn 

Vị trí       

trúng tuyển 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

1 Nguyễn Thị Duyên 07/10/1994 
Bác sĩ đa 

khoa 
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 

2 Đinh Thị Nụ 26/9/1993 
Bác sĩ đa 

khoa 
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 

3 Đào Ngọc Minh 07/5/1996 
Dược sĩ đại 

học 
Dược sĩ hạng III V.08.08.22 

4 Bùi Văn Sơn 08/6/1995 Cử nhân XN KTY hạng III V.08.07.18 

5 Hà Văn Khải 31/5/1986 Y sĩ đa khoa Y sĩ V.08.03.07 

6 Ngô Thị Phương 02/6/1990 Y sĩ đa khoa Y sĩ V.08.03.07 

7 Ngô Văn Thành 23/4/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ V.08.03.07 

8 Phạm Công Vũ 15/3/1991 Y sĩ đa khoa Y sĩ V.08.03.07 

 

Danh sách này gồm 08 người./. 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-04T08:54:04+0700
	HÀ NỘI
	Phạm Đăng Quyền<quyenpd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-04T09:37:23+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-04T09:37:34+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-04T09:59:03+0700




