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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 
Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa năm 2020 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2012/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Theo đề nghị của Bệnh viện Phong -  Da liễu Trung ương Quy Hòa tại Tờ trình 
số 938/TTr-TWQH ngày 31/12/2020 về việc đề nghị công nhận kết quả xét tuyển viên 
chức năm 2020;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 bằng hình thức 
xét tuyển của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đối với 155 ông/bà 
trúng tuyển có tên trong danh sách kèm theo.  

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thực hiện 
hợp đồng làm việc theo vị trí việc làm và giải quyết các chế độ chính sách tiền 
lương, phụ cấp cho các viên chức đã được tuyển dụng theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, 
Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
-  Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

[daky] 
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