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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét 

tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

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;  

Căn cứ 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 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định 4517/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND Tỉnh Nghệ 

An về việc điều chỉnh nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 

4649/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự 

chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc 

giai đoạn 2021-2023. 

Theo đề nghị của Trưởng ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại 

Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 10/08/2022;  
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét 

tuyển viên chức (vòng 2) làm việc tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc gồm các ông, bà 

có tên sau: 

(Có danh sách trích ngang kèm theo) 

  

 Điều 2: Các thí sinh có tên tại Điều 1 Quyết định này được tham gia kỳ 

phỏng vấn xét tuyển do Hội đồng tuyển dụng tổ chức theo quy định hiện hành. 

 

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 Các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Đề thi, Ban Kiểm tra sát hạch, Tổ 

in sao đề, Ban Giám sát, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Như điều 3;  
- Trang Website Sở Y tế; 

- Niêm yết tại đơn vị; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Phúc 
GIÁM ĐỐC  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức làm 

việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 

 

(Kèm theo Quyết định số: 290/QĐ-HĐTD ngày 15/08/2022 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng) 

 

TT Họ và Tên 
Ngày,tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí, chức danh 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị Hoài 

Mơ 
20/10/1992 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

Chăm sóc khách 

hàng 
  

2 Nguyễn Thị Uyên 02/08/1999 
Cử nhân điều 

dưỡng 
Điều dưỡng hạng III    

3 
Nguyễn Thị 

Hoàng Thông 
03/03/1989 

Cử nhân điều 

dưỡng 
Điều dưỡng hạng III    

4 Nguyễn Thị Hiền 16/08/1997 
Cử nhân điều 

dưỡng 
Điều dưỡng hạng III    

5 Nguyễn Thị Hoài 09/04/1996 Bác sỹ y khoa Bác sỹ hạng II, III   

6 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
19/05/1993 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
Điều dưỡng hạng IV    

7 Bùi Tiên Thảo 10/03/1989 
Cử nhân Vật lý trị 

liệu 

Kỹ thuật viên 

VLTL/PHCN hạng 

III 

  

8 Lê Bá Chinh 26/08/1994 Bác sỹ y khoa Bác sỹ hạng II, III   

9 Trần Thị Nhung 12/05/1995 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
Điều dưỡng hạng IV    

10 
Nguyễn Thị 

Duyên 
18/12/1997 Bác sỹ y khoa Bác sỹ hạng II, III   

11 
Nguyễn Thị Ngọc 

Sương 
08/03/1996 Bác sỹ y khoa Bác sỹ hạng II, III   

12 Ngô Trường Sinh 25/12/1997 
Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh hạng 

III 

  

13 
Nguyễn Quốc 

Nam 
12/04/1998 

Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm hạng III 
  

14 Lê Thị Niềm Tin 13/02/1999 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm hạng III 
  



TT Họ và Tên 
Ngày,tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí, chức danh 

Ghi 

chú 

15 
Hoàng Thị Hồng 

Nhung 
06/06/1991 Cao đẳng dược Dược sỹ hạng IV   

16 Lương Tú Ngân 03/04/1997 Cử nhân kế toán Kế toán viên đại học   

17 
Phạm Thị Phương 

Thảo 
29/03/1997 

Cử nhân tài chính - 

ngân hàng 
Thủ quỹ   

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
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