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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2  

kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021 

 

Căn cứ Văn bản số 1977/SYT- TCCB ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về 

việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Kế hoạch số 441/KH- BVĐKTP ngày 

05/8/2021 của Bệnh viện đa khoa Thành phố về kế hoạch tuyển dụng viên chức Y 

tế năm 2021; Quyết định số 535/QĐ/BVĐKTP ngày 04/11/2021 của Bệnh viện đa 

khoa Thành phố Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế 

năm 2021. 

Căn cứ Biên bản họp ngày 04/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức y 

tế năm 2021 về việc thông qua kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí 

sinh tham gia tuyển dụng viên chức y tế năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 Bệnh viện đa khoa Thành phố 

Hà Tĩnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 

chức Y tế năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

1. Hình thức thi: Phỏng vấn 

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục: 

- Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 18/01/2022 thí sinh đến xem các thông tin liên 

quan đến danh sách, số báo danh và điều chỉnh sai sót thông tin (nếu có); 

- Thông tin được niêm yết tại Hội trường giao ban tầng 4, nhà A, Bệnh viện đa 

khoa Thành phố. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 phút ngày 18/01/2022 (Thời gian thi từ ngày 

18/01- 21/01/2022). 

- Địa điểm: Hội trường giao ban tầng 4, nhà A, Bệnh viện đa khoa Thành phố, 

số 456 đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Hà Tĩnh. 

Ghi chú: Thí sinh dự thi thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19; 



Thí sinh dự thi mang theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân để thay thế cho 

thẻ thí sinh; 

Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi Thông báo triệu tập đến các thí sinh qua đường 

bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký khi nộp hồ sơ dự tuyển. 

 

Nơi nhận:  

- Website Sở Y tế; 

- Website Bệnh viện; 

- Thí sinh dự tuyển viên chức;  

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Niêm yết tại Bảng tin BV; 

- Lưu: VT; HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
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