
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

  

Số:          /TB-SYT            Kon Tum, ngày      tháng 01 năm 2021  

   

 

THÔNG BÁO 

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2  

tại kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020  
____________ 

 

 

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum 

năm 2020 tại Báo cáo số 109 /BC-HĐXT ngày 07 tháng 01 năm 2021 về tổ chức 

triển khai công tác xét tuyển vòng 2 tại kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh 

Kon Tum năm 2020; 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển 

vòng 2 tại kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020; cụ thể 

như sau: 

1. Phổ biến hình thức, nội quy, quy chế xét tuyển 

 a) Thời gian: 01 ngày, ngày 18 tháng 01 năm 2021 (thứ Hai). 

 - Buổi sáng: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút. 

 - Buổi chiều: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút. 

 b) Đối tượng: 324 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển 

vòng 2; cụ thể: 

 - Buổi sáng: 167 thí sinh, tại các vị trí ngạch/chức danh nghề nghiệp viên 

chức; gồm: 

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 85 thí sinh. 

+ Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06): 04 thí sinh. 

+ Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 36 thí sinh. 

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 01 thí sinh. 

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 21 thí sinh. 

+ Kỹ sư hạng III (V.58.02.07): 07 thí sinh. 

+ Kỹ thuật viên hạng IV (V.05.02.08): 02 thí sinh. 

+ Lưu trữ viên trung cấp hạng IV (V.01.02.03): 02 thí sinh. 

+ Dân số viên hạng III (V.08.10.28): 03 thí sinh. 

+ Dân số viên hạng IV (V.08.10.29): 06 thí sinh 
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- Buổi chiều: 157 thí sinh, tại các vị trí ngạch/chức danh nghề nghiệp 

viên chức; gồm: 

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 07 thí sinh. 

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 77 thí sinh. 

+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 01 thí sinh. 

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 11 thí sinh. 

+ Y tế công cộng hạng III (V.08.04.10): 01 thí sinh. 

+ Dược hạng III (V.08.08.22): 21 thí sinh. 

+ Dược hạng IV (V.08.08.23): 25 thí sinh. 

+ Kế toán viên (06.031): 12 thí sinh. 

+ Kế toán trung cấp (06.032): 02 thí sinh. 

c) Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Sở Y tế (số 808 Phan Đình Phùng, 

thành phố Kon Tum). 

 2. Tổ chức phỏng vấn:   

a) Thời gian: 05 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 01 năm 2021. 

 - Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. 

 - Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức trước 20 phút để làm công tác 

chuẩn bị. 

 - Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không 

quá 30 phút. 

 b) Địa điểm: Tại Sở Y tế (số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum) 

3. Về Thẻ dự tuyển đối với thí sinh tham dự vòng 2: Thí sinh sẽ nhận 

thẻ vào ngày 18 tháng 01 năm 2021 (sau khi nghe phổ biến hình thức, nội quy, 

quy chế xét tuyển theo từng buổi). 
 

Sở Y tế thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./. 
 

    

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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