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THÔNG BAO 
V thay di thii gian xét tuyn viên chrc (VOng 2) do djch bnh viêrn duäng 

ho hap cap do chñng rnâi cüa vi r1it Corona gay ra 

Can cir Clii thi 06/CT-TTg ye viêc tang cu'mg các bin pháp phOng, chông tri.rOc 
các din hiCn phrc tip mài cUa djch bënh viCm dLlO'ng hO hap cap do chüng rnOi ccta 
vi nut Corona gay ra. 

Can ctr theo K hooch sO 362/KH-UE3N[) ngAy 01/02/2020 c0a Uy ban nhân dan 
Thãnh pho ye trng phO c0a Thành phO HO Clii Minh vOi djch bnh ththnghO hap 
cap do chüng rnâi cüa vi riit Corona (201 9-nCoV). 

Can ctr Cong din so 156/CD-TTg ye vic tang cung phOng, chong djch bnh 
viên duO'ng ho hap cap do chüng mâi c0a vi rut Corona (2019.-nCoV) gay ra, trong 
do nêu rO: Han  chê tp trung dongngui; các tInh da cong bô djch thirng tat cã cãc 1 
hi, kê Ca 1 hi d khai mac;  quyêt dnh cho h9c sinh nghi h9c. 

Bnh vin BInh Dan thông báo thay dôi thai gian xét tuyên viên chirc (VOng 2) 
c1i the nhu sau: 

I. Hüy ngày triu tp Va xét tuyén viên chLc uhu' sau: 
- Hüy ngãy tniu tp : 04/02/2020 
- 1lüy ngày XCI. tuyCn (VOng 2): 05/02 vâ 06/02/2020 

II. Th&i gian triu tp vã xét tuyên chInh thü'c (Vong 2): 
1. Ngãy triu tp 19/02/2020, vào Itic 14h00: 
- Triu tp thI sinh dé phô biên ni quy, quy chê xCt tuyCn Va các iii dung 

lien quan den xCt tuyën. 
- Dia diem: Hôi tnthng A, lâu 2, sO 371 Diên BiCn Phü, P1iing 4, Quân 3. 

TP.HO ChI Minh 

2. Ngày xét tuyn (Vông 2): 
- Ngày xét tuyên (02 ngay) : Tr ngãy 20/02/2020 den ngày 2 1/02/2020. 
- Th?i gian xCt tuyên : sang 8h00, chiêu 13h30 
- f)a diem thi: Bnh vin BInh Dan. Hi truäng B, hâu 2. so 371 Diên Biên 

Phi. PI1LEO'ng 4. Quân 3. TP.1-1C1v1 

Fli dOng xCt tuyCn viCn chüc thông háo dC anh/chj biCt vâ tham du k' xCt 
tuyên viCn chOc theo quy djnh. 

Thông báo nay thay cho giay mOi phOng van tüng cá nhân. 

MDOd( 

TRAN VINFI tiliNG 

Noi n/ian: 
- Ban Giám dôc (dê biêt); 
- Các khoa, phOng cO lien quail; 

- Thông báo trang Web BnIl vin; 

- Lu'u VT, P.TCCB 
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