
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:          /TB-SYT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày        tháng      năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Y tế  

tỉnh Phú Yên năm 2020 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2358/KH-SYT ngày 22/9/2020 của Sở Y tế Phú Yên về 

việc xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Phú Yên năm 2020; ngày 25/9/2020 Sở Y tế 

đã ban hành Thông báo số 154/TB-SYT về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế 

tỉnh Phú Yên năm 2020; theo nội dung Thông báo thì thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển 

dụng viên chức ngành y tế Phú Yên từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ đa khoa mới thi tốt nghiệp chờ cấp 

bằng có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2020. Sở Y tế quyết 

định gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 

cho đến 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2020, trong giờ hành chính (trừ  ngày thứ bảy, chủ 

nhật và ngày Lễ). 

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 

ngành y tế tỉnh Phú Yên năm 2020, Sở Y tế Phú Yên thông báo để các đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Hội đồng XTVC; 

- Ban Giám sát; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Đài PT và TH tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc        
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