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Lộc Hà, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO     

  t qu       tr  ph  u   n     dự tu  n  v n     v  tr  u tập th  s nh  ủ    u 

   n th   dự ph n  v n   t tu  n  v n     

 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-BV ngày 28/02/2022 của Bệnh viện đa khoa 

huyện Lộc Hà về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2022; 

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 21 tháng 12 

năm 2022 về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức y tế năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Lộc 

Hà, thông báo kết quả Kiểm tra Phiếu đăng ký dựu tuyển (vòng 1) và triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 

2022 (có danh sách kèm theo). 

 . Hình thức   t tu  n: Phỏng vấn 

 . Lịch tổ chức ph n  v n   t tu  n v n   : 

- Thờ     n  ị       phổ b  n qu  ch , nộ  qu   ỳ tu  n dụn  v  hướn  

dẫn ôn tập: 15 giờ 30 phút, ngày 27/12/2022 tại hội trường bệnh viện đa khoa 

huyện Lộc Hà. 

- Thờ     n v   ị       tổ chức ph n  v n   t tu  n v n  0 : Dự kiến từ 

08 giờ, ngày 04/01/2023 tại Hội trường tầng 03, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, 

thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Một số lưu    ố  vớ  th  s nh. 

Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ 

quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng 

minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để 

Ban sát hạch kiểm tra đối chiếu trước khi vào phỏng vấn. 

 

Nơi nhận: 

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Sở Y tế (để biết)                                                                 

- Ban Giám đốc bệnh viện; 

- Hội đồng tuyển dụng VC; 

- Website Sở Y tế; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: TCHC, VT, HĐTD. 
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