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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4145/SYT-VP 

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của 

công dân trên HUE-S 

Thừa Thiên Huế, ngày  14  tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh HUE-S 

 Ngày 14/11/2022, Sở Y tế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân trên 

Dịch vụ đô thị thông minh HUE-S, mã phản ánh số 121122037, tiêu đề phản ánh 

“Kiến nghị kiểm tra thông báo tuyển dụng y tế trên website của Sở Y Tế”. 

 Nội dung phản ánh: “Thông báo tuyển dụng đăng bài đúng ngày hết hạn nộp 

hồ sơ, Sở Y Tế Link: https://syt.thuathienhue.gov.vn/?gd=70&cn=48&tc=13056 

Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày tính từ 12/10/2022. Thời gian đăng thông báo ở 

website SYT là 12/11/2022 (thứ 7). Vậy đăng lên có mục đích thông báo hết hạn 

đăng ký?” 

Từ nội dung phản ánh, sau khi kiểm tra rà soát, Sở Y tế xin trả lời phản ánh 

kiến nghị như sau: 

Sau khi có Thông báo số 3822/TB-SYT ngày 21/10/2022 của Sở y tế về việc 

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, 

ngay trong ngày 21/10/2022, vào lúc 14:10 (có nhật ký chi tiết đính kèm) Sở Y tế đã 

đăng tin lên Trang website Sở Y tế để thực hiện công khai theo đúng quy định và 

tạo thuận lợi cho người dân tiếp nhận thông tin.  

Tuy nhiên, mỗi ngày Trang website Sở Y tế có rất nhiều tin và theo nguyên 

tắc của hệ thống mỗi tin đăng sau sẽ hiển thị lên trước, như vậy tin đã đăng trước sẽ 

không còn chế độ hiển thị ưu tiên nữa. Nhằm để thuận lợi cho người dân luôn nắm 

bắt về thông tin tuyển dụng, cán bộ phụ trách vận hành Trang websitecủa Sở Y tế 

phải thao tác “Dừng đăng tin” rồi lại thao tác “Đăng tin lại” và sẽ tiếp tục cho đến 

lúc hết thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng (ngày 23/11/2022) với mục đích là luôn 

luôn để tin Thông báo tuyển dụng hiển thị đầu tin bài trong mỗi ngày (có nhật ký chi 

tiết đính kèm). 

Vậy Sở Y tế xin thông tin lại để công dân được biết.  

Sở y tế xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của quý Ông/Bà! 

Trân trọng! 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Thái Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐÍNH KÈM 

(Ban hành kèm theo Công văn số 4145 ngày  14  tháng 11 năm 2022  

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên HUE-S) 

 

 

 


		2022-11-14T13:57:54+0700




