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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BVTT ngày 28/02/2022 của Bệnh viện Tâm 

thần Hà Tĩnh về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ  biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ngày 01/12/2022; Hội 

đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo kết quả Kiểm 

tra Phiếu đăng ký dựu tuyển (vòng 1) và lịch tổ chức xét tuyển vòng 2 đối với thí 

sinh đủ điều kiện, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 

2): 02 thí sinh (Có danh sách kèm theo). 

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển 

(vòng 2): Không. 

3. Lịch tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2: 

- Thời gian, địa điểm nhận đề cương ôn tập và nghe phổ biến quy chế 

xét tuyển: 15h30 ngày 09/12/2022 tại Hội trưởng tầng 2, Bệnh viện Tâm thần Hà 

Tĩnh. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển: Dự kiến bắt đầu từ 8 

giờ ngày 15/12/2022 tại Hội trưởng tầng 3, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, địa chỉ 

số 08, đường Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh (Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm 

phỏng vấn trước 30 phút, xuất trình giấy tờ tùy thân để làm các thủ tục dự thi). 

Danh sách đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế (http://soyte.hatinh.gov.vn), cổng thông tin điện tử 

của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh (http://benhvientamthanhatinh.gov.vn) và niêm 

yết công khai tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 

         

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Trang Website Bệnh viện; 

- Bảng tin; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
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