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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;  

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

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của 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 Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 

2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 473/QĐ-

BVYDCT ngày 24/8/2022 của bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La  về việc 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 493/QĐ-BVYDCT ngày 07/9/2022 của Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh Sơn La về việc phê duyệt số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch, mã 

số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh Sơn La; Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh được hưởng 

chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ - BVYDCT ngày 21/10/2022 của Bệnh viện 

Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

năm 2022;   

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BVYDCT ngày 21 /11/2022 của Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 



Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tại 

tờ trình số 80/Tr-HĐTDVC ngày 08/12/2022 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: 

- Thí sinh trúng tuyển: 39 người. 

- Thí sinh không trúng tuyển: 05 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo kết quả 

tuyển dụng bằng văn bản đến 44 thí sinh theo quy định. 

Giao phòng Quản lý chất lượng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La ; Phòng Tổ chức cán bộ niêm yết công 

khai Quyết định này tại bảng tin của bệnh viện. 

Điều 3. Các Ông (bà): Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức; Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Quản lý chất lượng; các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo bệnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử bệnh viện;           

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cầm Thị Hương 
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