
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN ______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số:              /TB-UBND Cẩm Xuyên, ngày         tháng        năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh yêu cầu về trình độ chuyên môn  

và thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hạng IV,  

mã số V.08.03.07, vị trí việc làm Y sĩ của Trạm Y tế cấp xã ____________________________________ 

 

Căn cứ Công văn số 3070/UBND-NC2 ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên năm 2022 

và Công văn số 1119/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng 

dẫn tuyển dụng viên chức năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Thông 

báo số 1898/TB-UBND ngày 08/7/2022 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

thuộc Uỷ ban nhân dân huyện năm 2022. 

Ngày 20/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3910/UBND-NC2  

về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn tại vị trí việc làm Y sĩ của Trạm Y tế cấp  

xã từ "tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Y sĩ" thành "tốt nghiệp trung cấp trở lên, 

chuyên ngành Y sĩ". 

Vậy Uỷ ban nhân dân huyện thông báo các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh yêu cầu về trình độ chuyên môn tại vị trí việc làm Y sĩ của 

Trạm Y tế cấp xã từ "tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Y sĩ" thành "tốt nghiệp 

trung cấp trở lên, chuyên ngành Y sĩ". Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 01 

(một) chỉ tiêu. 

2. Tổ chức thu nhận Phiếu của người đăng ký dự tuyển viên chức hạng IV, mã 

số V.08.03.07, vị trí việc làm Y sĩ của Trạm Y tế cấp xã. Thời gian thu nhận Phiếu 

bắt đầu từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 25/10/2022 (thời gian trong giờ hành chính 

các ngày làm việc). Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên, Tầng 2, 

Cơ quan UBND huyện Cẩm Xuyên. Địa chỉ: Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn 

Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

Lưu ý: Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

3. Phòng Nội vụ huyện thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở Cơ 

quan Uỷ ban nhân dân huyện và tổ chức thu nhận Phiếu của người đăng ký dự tuyển. 

Hợp đồng với Báo Hà Tĩnh để đăng Thông báo này trên Báo Hà Tĩnh.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thực hiện đăng Thông báo này trên 

Cổng thông tin điện tử huyện (địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn). 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tăng cường đưa tin kịp thời về 

nội dung Thông báo này. 

http://camxuyen.hatinh.gov.vn/
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Uỷ ban nhân dân huyện thông báo điều chỉnh yêu cầu về trình độ chuyên 

môn, thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại vị trí việc làm Y sĩ của 

Trạm Y tế cấp xã để các cá nhân có đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự 

tuyển theo quy định. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 1898/TB-

UBND ngày 08/7/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện năm 2022 đã được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện (địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn) và niêm yết 

công khai tại Cơ quan UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng: Nội vụ; 

- Phòng VHTT và Cổng thông tin điện tử; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND và trạm Y tế xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hà Văn Bình 
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