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  THÔNG BÁO 
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và Nghị 

định số 161/2018/NĐ- CP vào làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ - SYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Giám 

đốc sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định  phân cấp quản lý công tác tổ 

chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động cho các đơn vị trực thuộc sở 

Y tế Lai Châu; Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 13/4/2022 của Sở Y tế Lai Châu 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số số 1998/QĐ-SYT ngày 20/12/2021 

của Sở Y tế Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên 

chức, người lao động cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 

phủ 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 Công văn số 882/SYT-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2022 của sở Y tế 

tỉnh Lai Châu về việc xét tuyển LĐ HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ- CP và Nghị định 

161/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Kế hoạch số: 46/KH- BVĐKT ngày 09 /5/2022 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh về kế hoạch tuyển lao động làm việc Hợp đồng theo NĐ 68/200/NĐ- CP và 

Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2022 

 Ngày 16/6/2022, Hội đồng xét tuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiến 

hành phỏng vấn thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Hợp đồng lao động theo NĐ 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ- CP vào làm việc tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh năm 2022 theo quy định. 



 Nay đã có kết quả, Hội đồng xét tuyển thông báo rộng rãi và công khai để các 

cá nhân, tập thể có liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
  - Website của bệnh viện; 

  - Niêm yết tại tầng 3 nhà A BVĐK tỉnh 

  -  Lưu: TCCB, VT, HĐXT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Việt Hưng 

Giám đốc Bện viện đa khoa tỉnh 



DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NĐ 68/2000/NĐ-CP VÀ 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ- CP VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐXT ngày 17 / 6 /2022 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Bệnh viện đa kha tỉnh Lai Châu 

 

Stt Họ tên Tuổi Địa chỉ 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Văn Thuận 01/9/1990 
phường Đông Phong, tp Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 
90 0 90  
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