
 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

 THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số:        /TB-BVĐKKA 

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thị xã Kỳ Anh, ngày     tháng    năm 2022                                                                                               

  

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 413/KH-BVĐKKA ngày 26/8/2022 của Bệnh viện đa khoa 

thị xã Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 2021 (Hình thức xét 

tuyển); 

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-SYT ngày 16 tháng  12 năm 2022 của Sở Y tế Hà 

tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức; 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Y tế 

năm 2022cụ thể như sau: 

1. Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức: 09 người (có danh sách kèm theo) 

2. Danh sách trúng tuyển viên chức: 07 người (có danh sách kèm theo) 

3. Kết quả tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 được đăng tải trên Cổng Thông 

tin điện tử Sở Y tế, Website Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh và gửi thông báo đến 

người trúng tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển người 

trúng tuyển phải đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có địa chỉ tại 

Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp./. 

  
 

Nơi nhận:                                                                              KT. GIÁM ĐỐC 
- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC      

- Website Bệnh viện; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Kim Oanh 
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