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THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-BV ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Hồng Ngự về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 

2021. 

Hội đồng xét tuyển thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét 

tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021, như sau:  

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 12 thí sinh (có danh sách đính kèm).  

2. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng  

- Thời gian: lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Hồng Ngự (đường Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp).  

3. Hồ sơ mang theo khi nhận quyết định và ký hợp đồng làm việc  

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

- Đối với người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc từ 12 tháng trở lên và đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù 

hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ bảo hiểm xã 

hội để được xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với người trúng tuyển theo 

quy định.  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng 

tuyển viên chức phải đến nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với 

đơn vị trúng tuyển, nếu không sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: 

http://benhviendkkvhongngu.vn/.).  

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại: 02773. 837. 364 trong giờ 

hành chính để được hướng dẫn cụ thể. 

http://benhviendkkvhongngu.vn/


Hội đồng xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự 

thông báo đến các thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ Đồng Tháp (b/c) 

- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c) 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Trang TTĐT Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TM. HỘI ĐỐNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Trần Quang Vinh 
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