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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự Phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế năm 2021 
 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Thông tư liên tịch số 10/2015/TT-BNV-BYT ngày 27/5/2015 của Bộ 

Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, Bác 

sỹ Y học dự phòng, Y sỹ;  

Căn cứ Văn bản số 3582/UBND-NC1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức; Văn bản số 1043/SNV-CCVC ngày 14/6/2021 của 

Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế; Văn bản số 1977/SYT- TCCB ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà 

Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; 

  Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SYT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Y tế vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh; 

  Căn cứ Kế hoạch số 503/KH-BVĐKT ngày 16/7/2021 về việc tuyển dụng 

viên chức y tế năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 

527/QĐ-BVĐKT ngày 16/7/2021 về việc Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức 

y tế năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 06/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức y tế năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Ban kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển, Tổ kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 

theo Quyết định số 819/QĐ- SYT ngày 08/7/2021 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh; 

Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 theo Quyết định số 

533/QĐ- BVĐKT ngày 16/7/2021 của Giám đốc Bệnh viện; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 thông báo Danh sách thí 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Phỏng vấn (vòng 2), tổ chức hướng dẫn 

ôn tập, triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế năm 2021 

(vòng 2). và thông báo này 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. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập: 

- Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 09/9/2021  

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà A Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Số 

75 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển: 

- Thời gian Phỏng vấn xét tuyển (vòng 2): Ngày 21 và ngày 22 tháng 9 năm 

2021 (Buổi sáng từ 7h đến 11h30 phút, Buổi chiều từ 14h đến 17h30 phút). 

- Khai mạc Phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) 7h30 phút ngày 21 tháng 9 năm 

2021. 

Đề nghị tất cả các thí sinh tập trung trước thời gian khai mạc phỏng vấn xét 

tuyển 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà A Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Số 

75 đường Hải Thượng Lãn ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thí sinh phải xuất trình giấy tờ tùy thân để làm các thủ tục trước khi vào 

phòng phỏng vấn. 

Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau.  
 

Nơi nhận: 

-  Thí sinh dự xét tuyển; 

-  Sở Y tế (để b/c); 

-  Ban Giám đốc (để biết); 

-  CT và thành viên HĐTD; 

-  TB và thành viên Ban KTSH; 

-  Cổng TTĐT SYT, BVĐKT; 

-  Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 
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