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THÔNG BÁO 

Phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế năm 2019 
 

         Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo và trân trọng kính mời: 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức y tế năm 2019 (Theo Quyết định 

số 456/QĐ-BVĐKT ngày 26/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện). 

- Các thành viên Ban kiêm tra, sát hạch xét tuyển viên chức y tế năm 2019 (Theo 

Quyết định số 478/QĐ - BVĐKT ngày 05/8/2019 của Giám đốc Bệnh viện). 

- Các ông, bà thuộc Tổ 2 theo danh sách Tổ Giám sát kỳ xét tuyển viên chức y tế 

năm 2019 (Theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh). 

- Tổ phục vụ phỏng vấn xét tuyến (theo Quyết định số 533/QĐ -BVĐKT ngày 

17/9/2019 của Giám đốc Bệnh viện). 

- Các thí sinh dự tuyển viên chức y tế năm 2019 (có danh sách kèm theo). Thông 

báo này đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ 

http://soyte.hatinh.gov.vn cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại địa chỉ 

http://bvdkht.vn và niêm yết công khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển: 

- Thời gian: Từ ngày 24, 25 tháng 9 năm 2019, Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 

phút, Buổi chiều từ 14h đến 17h30 phút 

 - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - số 75, đường 

Hải Thượng Lãn ông - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành tố chức phỏng 

vấn thí sinh dự tuyển viên chức y tế năm 2019. 

Đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ theo thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần TB; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT BVĐKT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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