
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 1215 /SYT-VP 

V/v thông báo nhu cầu tuyển dụng  

viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị  

sự nghiệp công lập năm 2022 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Thông báo số 322/TB-SNV ngày 25/02/2022 

của Sở Nội vụ về việc thông báo tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022;  

Để đảm bảo việc tổ chức tuyển dụng viên chức được công khai, minh 

bạch, khách quan, đúng quy định và tạo điều kiện cho các thí sinh có nhu cầu 

tham gia dự tuyển kịp thời tra cứu, nắm bắt thông tin, Sở Y tế yêu cầu các đơn 

vị y tế có liên quan thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần 

của đơn vị và niêm yết tại trụ sở làm việc nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế vào 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, đồng thời hướng dẫn các 

thí sinh một số nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức. 

(Sở Y tế gửi kèm theo Công văn này Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo số 322/TB-SNV ngày 

25/02/2022 của Sở Nội vụ).  

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế có liên quan triển khai, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lưu: VT, VP06. 

GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Trọng Diện 
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