
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT TX HOÀI NHƠN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:       /TTYT-TCHC          Hoài Nhơn, ngày      tháng 3 năm 2021

    V/v đào tạo, bồi dưỡng để hoàn 
 chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức
danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm
      ngạch chức danh nghề nghiệp.

Kính gửi: Trưởng/Phó trưởng các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy
định về chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng vào viên chức, ngoài chế độ
tập sự thì người được tuyển dụng vào viên chức phải tham gia khóa đào tạo, bồi
dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi
bổ nhiệm.

Để hoàn thiện hồ sơ và đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn yêu cầu Trưởng/Phó trưởng các
khoa, phòng, trạm y tế có viên chức mới, đang thời gian tập sự hoặc hết thời gian
tập sự nhưng chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thì tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất để họ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh
nghề nghiệp theo quy định. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian
tập sự.

Trên đây là nội dung cần thiết cho người được tuyển dụng vào viên chức.
Yêu cầu Trưởng/Phó trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân người được tuyển
dụng vào viên chức triển khai, tìm hiểu các khóa học để thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Các khoa, phòng, trạm y tế;
- Lãnh đạo TTYT;
- Đăng tải trên Trang TTĐT cơ quan;
- Lưu VT, TCHC.

Trần Hữu Vinh
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