
 
 

THÔNG BÁO 

Bổ sung một số thông tin tại Thông báo số 2048/TB-SYT  

ngày 20/10/2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị  

sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-SYT ngày 01/11/2022 của Sở Y tế Sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 158/KH-SYT ngày 18/10/2022 của Sở 

Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022. 

Căn cứ Công văn số 6162/BYT-TCCB ngày 31/10/2022 về việc triển khai 

thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BYT. 

Ngày 20/10/2022 Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 2048/TB-SYT về 

tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022. Sở Y tế 

thông báo điều chỉnh và bổ sung như sau: 

1. Tại phần I. Chỉ tiêu tuyển dụng tại gạch đầu dòng thứ 2 “Bác sỹ không 

phải hệ cử tuyển: 47 chỉ tiêu (trong đó: Bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ: 04; bác sỹ 

đa khoa: 34; bác sỹ răng hàm mặt: 01; bác sỹ y học dự phòng: 02; bác sỹ Y học 

cổ truyền: 06)” điều chỉnh thành “Bác sỹ không phải hệ cử tuyển: 47 chỉ tiêu 

(trong đó: Bác sỹ chuyên khoa cấp I Ung thư: 01; Bác sỹ chuyên khoa cấp I Y 

học dự phòng: 03; bác sỹ đa khoa: 34; bác sỹ răng hàm mặt: 01; bác sỹ y học dự 

phòng: 02; bác sỹ Y học cổ truyền: 06)” 

2. Tại biểu số lượng và vị trí việc làm tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, năm 2022 tại cột các yêu cầu 

khác, các vị trí tuyển dụng yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn tin học, ngoại ngữ 

“….Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành)” điều chỉnh thành 

“….Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số (Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản và tương đương hoặc có 

bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, 

công nghệ thông tin; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên 

ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 

với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm 

dự tuyển hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu 

số; Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 
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đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị 

trí việc làm dự tuyển thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)”. 

3. Kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu đến hết ngày 31/11/2022. Trường hợp gửi theo 

đường bưu điện thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

4. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 2048/TB-SYT ngày 

20/10/2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế năm 2022. 

Sở Y tế thông báo để các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển và các cơ 

quan, đơn vị được biết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Báo Lai Châu (p/h đăng tải); 

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh (p/h đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (p/h đăng tải); 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế (để ph/h); 

- Các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

  - Niêm yết công khai tại trụ sở: Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 

  - Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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