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THÔNG BAO 
Cong nhn kêt qua trüng tuyn k5' thi xét tuyn viên chile 

ella Bênh viên BInh Dan nãm 2019 

Can cir Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 näm 2012 dlla ChInh 
phil ye tuyën d1ing, sir ding Va quãn 1i viên chirc; 

Can cur Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 näm 2018 cüa Chfnh 
phñ ye sila doi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên ding cong churc, viên chilc, nâng 
ngch cong chilc, thang hang viên chilc và thirc hin chê dO hcTp dông mOt  s 1oi 
cong vic trong co' quan hành chInh nhà ni.ró'c, dcm vi slr nghip cong lap; 

Can cur Thông tu s 03/2019/TT-BNV, ngày 14 thang 5 näm 2019 cüa BO 
NOi vi sila dôi, bô sung mOt  so quy dnh ye tuyên diing cOng chcic, viên chuirc, nang 
ngch cong chilc, thang hang chi'rc danh nghê nghip viên chirc và thirc hiOn chê dO 
hçrp dOng mOt  sO 1oi cong viOc trong Ca quan hành chInh nhà nuxâc, dan i  sir 
nghip cOng lap; 

Can cur Quyt djnh s 412 1/QD-SYT ngày 11/6/2020 ella S Y tê TP.HCM 
ye vic cOng nhn ket qua xét tuyên viên chuire näm 2019 ella BOnh  viOn Blnh Dan. 

Bnh vin Bmnh dUn,•thôn.g báo các thI sinh có ten trong danh sách sau 
trung tuyên ky thi xet tuyên viên chuc nàm 2019 cua Bênh viên Binh Dan (Dinh 
kern danh sách truIng tuyen) 

D nghi cácthisinhcó ten trong danh sách truIng tuyn có mat tai Phông T 
chile can hO dC xuât trInh bàn chInh các van bang, chuling chi, kët qua h9c tap, dOi 
tucmg uu tiên theo yêu cau ella vj trI tuyên diing d hoàn thiOn ho so' dir tuyên theo 
quy dnh truO'c khi bnh vin tiên hành k hçp dOng lam viOc. BOnh vin s tiên 
hành xác minh bang cap, sau khi có kêt qua xác rninh bOnh  vin se tiên hành k hçrp 
dOng lam viOc,  ho so gôrn có: 

a) Bàn so' yu 1 ljch tr thut có xác nhn dlla Ca quan có thm quyn (khOng 
qua 6 tháng tInh tir ngày np ho six d tuyen). 

b) Bàn sao giy khai sinh, chilng minh nhân dan hoac the can cuàc cOng dan; 
c) Bàn sau hO khâu thu6g trll; 
d) Bang sao van bang, chilng chi ket qua hpc tp toàn khóa (gOm diem hçc tp 

va diem tOt nghip) theo yêu câu vj trI dir tuyên dugc ca quan có thâm quyên 
chilng thirc; TnrO'ng hp cO van bang do co' sO' nixâc ngoài cap phãi duçxc cap 
cO thâm quyen cOng nhan van bang theo quy djnh tai  Quyet djnh sO 
77/2007/QD-BGDDT ngày 20/12/2007 ella BO giáo dc và Dào tao  ban hành 
quy djnh vO trinh tr, thu tiic cOng nhn van bang dlla nguO'i Vit Narn do ca 
sO' giáo d1ic nuO'c ngoài cap; 

e) Giy chuirng nhn suite khOe có kêt 1un dll suirc khOe do ca quan y tê có thàm 
quyn cp theo quy djnh tai  ThOng tux sO 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/20 13 
dlla bO yt hixO'ng d.n khám suirc khOe. 



Ncrinhân: 
- Ban Giám dôc bênh viên; 
- Các Khoa, Phong; 
- ThI sinh trüng tuyn; 
- Thông báo tai  Webside bnh vin; 

- Luu VT, P.TCCB 

Trãn Vinh Hirng 

DOc 

f) Giy chirng nhan thuc di tl.rcmg ixu tiên trong tuyn ditng viên chiirc (nu 
co), duoc co quan có thârn quyen chiirng thirc. 

g) Di vâi các thI sinh cO qua trInh Cong tác truOc do phü hçip vâi vj trI dir 
tuyên, chtrc danh nghe nghip yêu cau np bàn sao Hcrp dông lam vic 
Hçp dông lao dng, phii liic hçp dông, Quyet djnh ho nhim, Quyêt djnh 
nâng hxong, So bão him xä hOi  (day dü thông tin qua trInh cOng tác), Quyêt 
djnh nghi vic ti cci quan CU; 

h) 02h1nh3x4 

Thñ gian np h so: Tr 7h30 dn 16h00 ti'r ngày 15/6/2020 dn ngày 
14/7/2020 

Dia dim: PhOng t chirc can bô, Bnh vin Bmnh Dan, 371 Din Biên Phü, 
Phixô'ng 4, Qun 3, TP.HCM, Din thoi: 028.3 839.4747 

Luu : Triing hçp ng11ii trUng tuyn không hoàn thin dü h so dr tuyn 
hoc không den np ho so theo quy djnh hoc cO hành vi gian ln trong vic kê khai 
phiêu dang k3 dir tuyên hoc co quan, don vj có thâm quyên tuyên dçtng vien chrc 
phát hin ngu?i trüng tuyên s1r dicing van bang chirng chi không dung quy djnh thI 
Giám dôc bnh vin giãi quyêt theo dung quy djnh c1ia pháp luat. 

Bnh vin Binh Dan thông báo dn các thI sinh d bit. 
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