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 PHẠM NGỌC THẠCH 
  

 Số:  5410/TĐHYKPNT-TCCB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng  12  năm 2019 
  

 

   THÔNG BÁO  
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019  

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định               

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/202018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ công văn số 3119/SNV-CCVC ngày 12 tháng  8 năm 2019 của Sở Nội Vụ về 

việc thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;  

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo kết quả xét tuyển và danh sách 

dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2019 (đính kèm phụ lục 01 và phụ lục 2).  Sau 15 

ngày kể từ ngày thông báo kết quả đến các thí sinh, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch sẽ trình Sở Nội Vụ xem xét công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. 

Trân trọng. 
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