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TỈNH NINH THUẬN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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đối với sinh viên tốt nghiệp 

hệ cử tuyển 

Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế. 
  
 

 

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy 

định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1109/SYT-TCCB ngày 25/3/2021 

và ý kiến trình của Sở Nội vụ tại Công văn số 952/SNV-QLNS ngày 29/3/2021 - 

về việc tiếp nhận, bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phương án tổ chức xét tuyển và bố trí bà Thị Mương (sinh 

viên tốt nghiệp đại học diện đào tạo cử tuyển) tham gia dự tuyển tại Trung tâm Y 

tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế. 

2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc rà soát, kịp thời xây dựng kế 

hoạch, thông báo công khai nhu cầu và tổ chức xét tuyển viên chức theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành và thẩm quyền được phân cấp đối với chỉ tiêu trình độ đại 

học, chuyên ngành Y học dự phòng nêu trên và bố trí bà Thị Mương tham gia dự 

tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh cùng với các đối tượng khác (nếu có đăng ký và 

đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định) - trong đó, cần rà 

soát, xác lập đầy đủ các điều kiện ưu tiên đối với đối tượng tốt nghiệp đại học diện 

đào tạo cử tuyển theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có); đồng thời, lưu ý 

thực hiện đảm bảo thời gian thông báo, bố trí cá nhân tham gia dự tuyển không quá 

12 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 

08/12/2020 của Chính phủ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực do địa phương 

bố trí, cử tham gia đào tạo cử tuyển.  

b) Thông báo đến cá nhân để theo dõi, kịp thời đăng ký dự tuyển viên chức 

theo kế hoạch, thông báo của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc. Trường hợp cá 

nhân không kịp thời đăng ký dự tuyển theo thông báo (trong thời hạn 12 tháng kể 

từ ngày công nhận tốt nghiệp) hoặc nếu được tuyển dụng nhưng không chấp hành 



2 

 

sự phân công công tác, không thực hiện đúng cam kết (khi được cử đi học) trong 

quá trình công tác, không công tác đủ thời gian theo quy định tại Nghị định số 

141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ; kịp thời phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan để báo cáo, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm - bồi hoàn kinh phí đào tạo theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan triển 

khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 2 Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                   

- CT và PCT UBND tỉnh N.L.B; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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