
4. Bản Sao Văn bằng, chứng Chí, kết quá học tập được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực. Trường hợp có Văn bằng do CƠ Sở đào tạo nước ngoài cấp 
phải được công chứng dịch thuật Sang tiếng Việt; 

I 
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng Viên Chức 

(nêu có) được cơ quan có thâm quyên chứng thực; 
6. Hai phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ phần nơi nhận. 
* Thời gian nhận hồ Sơ và xét tuyển: Thời gian nhận hồ SƠ từ ngày 

15/3/2019 đến hết ngày 14/4/2019 (thu nhận hồ SƠ trong giờ hành chính, các 
ngày làm Việc trong tuần). Thí Sinh phải trực tiếp nộp hồ Sơ Về Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Bệnh Viện Đa khoa huyện Can Lộc; không được gửi qua Bưu điện 
hoặc qua người khác, khi đi nhớ mang hồ sơ gốc để đối chiếu. Thời gian Xét 
tuyển dự kiến từ ngày 14/5/2019 đến 16/5/2019. 

* Địa điễm nhận hồ sơ và xét tuyễn: Bệnh Viện Đa khoa huyện Can Lộc- 
Khối 5, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số điện thoại liên hệ: 02393.841.223. 
* Lệ phí Xét tuyễn: Bệnh Viện tạm thu 500.000 đồng/hồ SƠ. 
Người nộp hồ Sợ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tI'ước Pháp Luật Về hồ Sợ của 

mình, nếu phát hiện có gian dổi Về hồ SƠ thì bị Xử lý theo quy định của Pháp luật./
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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
HUYÊN CAN LỘC 
Sô; ẵĩ/TB-BVCL Can Lộc, ngàyẫơổtháng 3 năm 2019 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT I NĂM 2019 
Thực hiện Văn bản Số 3103fIJBND-NC1 ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh 

Hà Ĩ`Ĩnh Về việc tuyển dụng viên Chức Y tể; Kế hoạch số 344/I<H-SYT ngày 
22/02/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019. Bệnh 
Viện Đa khoa huyện Can Lộc, tỉnh Hà Ĩĩnh thông báo tuyển dụng Viên chức Y tể 
năm 2019 như Sau: 

- Bác Sĩ đa khoa (Viên chức hạng III): 02 chỉ tiêu; 
- Bác Sĩ Y học cổ truyền trở lên (Viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu. 
* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 
* Nội dung và hình thức xét tuyễn: Thực hiện theo 2 Vòng như Sau: 
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

phiêu đăng ký dự tuyên theo yêu câu của Vị trí Việc làm, nêu phù hợp thì người 
dự tuyên được tham dự Vòng 2. 

Vòng 2: Phóng Vẩn để kiểm tra Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp 
Vụ của người dự tuyên. 

* Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyễn: 
- Thí Sinh tốt nghiệp đại học phù hợp với các chuyện ngành dự tuyển 

nêu trên; đáp ứng các tiêu Chuẩn Và điều kiện đăng ký dự tuyển Viện chức 
được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định Số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, Sử 
dụng Và quán lý Viên chức; 

- Bệnh Viện Đa khoa huyện Can Lộc chỉ tiếp nhận hồ SƠ của thí Sinh 
đã có băng tôt nghiệp hoặc có giây chửng nhận tôt nghiệp nêu Nhà Trường 
chưa tô chức câp phát băng. 

* Hồ Sơ xét tuyễn gồm (Thí Sinh tự mua hồ SƠ): 
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (gửi kèm thông báo này); 
2. SƠ yếu lý lịch tự thuật có Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 

hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ SƠ dự tuyển; 

3. Giấy chứng nhận Sức khoẻ còn giá trị Sử dụng;


