
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /SYT-TCCB 

V/v tuyển sinh liên thông đại học 

hình thức vừa làm vừa học tại 

Trường Đại học Trà Vinh  

năm 2023 

Đồng Tháp, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y. 
 

Căn cứ Thông báo số 331/TBTS-ĐHTV ngày 03 tháng 02 năm 2023 của 

Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình 

thức vừa làm vừa học các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. 

Sở Y tế thông báo tuyển sinh liên thông đại học của Trường Đại học Trà 

Vinh năm 2023 và đề nghị các cơ quan, đơn vị trên có nhu cầu cử viên chức 

tham gia, thực hiện nội dung sau: 

- Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 8 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn ở trong nước đối với nhân lực ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp; Căn cứ 

vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022.   

- Trên cơ sở điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung liên quan khác của Trường 

Đại học Trà Vinh tại Công văn số 331/TBTS-ĐHTV (Văn bản kèm theo). Các 

cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị cử dự tuyển và danh sách (theo mẫu) gửi về 

Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất đến ngày 22/3/2023, nếu quá 

hạn quy định sẽ không xem xét, giải quyết. 

* Lưu ý:  

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc đề cử viên chức tham gia 

tuyển sinh phù hợp với vị trí việc làm để thăng hạng viên chức sau đào tạo và 

không đề nghị về Sở Y tế cử tham gia tuyển sinh liên thông đại học khi chưa là 

viên chức thuộc đơn vị.  

- Hồ sơ tuyển sinh do cá nhân tự chuẩn bị và gửi Phòng Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế xem xét trước khi nộp đến Trường Đại học Trà Vinh. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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