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THÔNG BÁO 

Kết quả thi sát hạch Ngoại ngữ và thi viết Kiến thức chung  

thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 
    

 
 

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Quảng Ninh về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;  

Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 1694/UBND-TH5 ngày 18/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 05-QC/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, 

cấp phòng; Quyết định số 669/QĐ-SYT ngày 18/5/2022 của Sở Y tế về việc ban 

hành Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế; Quyết định số 1966/QĐ-SYT ngày 18/10/2022 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên; 

Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 

thông báo kết quả bài thi của các ứng viên tham dự như sau:  
 

STT Họ tên, chức vụ 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Kết quả (tổng điểm 100) 

 Ngoại ngữ Kiến thức chung 

1 
Ông Bùi Văn Thế, Phó Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. 
20/3/1983 

77 

Bảy mươi 

bảy 

94,25 

Chín mươi bốn phảy 

hai mươi lăm 

2 

Bà Phạm Thị Hằng, Trưởng 

khoa Tai mũi họng - Mắt - 

Răng hàm mặt Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên. 

20/10/1988 
38 

Ba mươi 

tám 

88,5 

Tám mươi tám 

phảy năm 

3 

Ông Phạm Văn Hùng, sinh 

ngày 26/6/1971, Trưởng khoa 

Cấp cứu – Hồi sức tích cực 

chống độc, Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên. 

26/6/1971 
34 

Ba mươi 

bốn 

83,83 

Tám mươi ba phảy 

tám mươi ba 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả thi, ứng 

viên có quyền gửi Đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng thi tuyển theo thời gian và 

địa điểm như sau: 

 1. Thời gian:  

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút  



2 

 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

Lưu ý: Trừ thứ Bảy và Chủ nhật. 

2. Địa điểm: Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên, địa chỉ: Văn phòng, Sở Y tế (tầng 19, trụ sở  Liên cơ quan số 3, 

phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

Lưu ý: Hội đồng thi tuyển không tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo gửi 

đến Hội đồng thi sau thời gian nêu trên.  

Thông báo này được đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: 

http://soytequangninh.gov.vn/ 

Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 

thông báo để các cơ quan, đơn vị và các ứng viên đăng ký dự thi tuyển biết./. 
 
 

Nơi nhận:   
- Các thành viên Hội đồng; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (có ứng viên thi tuyển); 

- Các ứng viên có tên trên; 

- Webside Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HS, VP10. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Minh Tuấn 
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