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THÔNG BAO 
Kt qua trñng tuyn viên chfrc nàm 2022 cüa Bnh vin Blnh Dan 

Can cr Nghi dinh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nãm 2020 cüa ChInh 
phü quy dnh v tuyn ditng, str diing và quán 1' viên chirc; 

Can cir Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 näm 2020 cüa B Ni 
vii v ban hành Quy ch t chüc thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chirc, thi nâng 

ngch cOng chirc, thi hoc xét thAng hang chü'c danh ngh nghip viên chiirc; Ni quy 
thi tuyn, xét tuyn cOng chirc, viên chrc, thi nâng ngch cong chirc, thi hoc xét 
thãng hang chirc danh ngh nghip viên chiirc; 

Can cir Quyt djnh s 809/QD-BVBD ngày 01 tháng 8 nãm 2022 cüa Giárn 

dc Bnh vin BInh Dan v vic cong nhn kt qua xét tuyn viên chirc näm 2022 
cüa Bênh viên BInh Dan. 

Bnh vin BInh Dan thông báo kt qua trüng tuyn viên chiirc nãm 2022 déi 

vi các Ong (Ba) có ten theo danh sách dmnh kern. 

Trong thè'i hn 30 ngày, k tü ngày nhn ducc thông báo kêt qua trüng tuyên 

viên chrc, ngui tr11ng tuyn phái dn Bnh vin BInh Dan (Phông T chCrc can b - 
371 Diên Biên Phü, phung 4, qun 3, TPHCM) dê hoàn thin h s tuyên diving. 

Ho sa tuyên dçrng bao gm: 

1 Ban sao van bang, chung chi theo yêu câu cua vi tn viêc lam du tuyên duoc 

co quan có thâm quyn ch"i. g thirchoc np bàn sao tr s gc xu.t tnInh kern bàn 

chInh dê dôi chiu; tmg hçip có vAn bang do co' so' giáo diic nuo'c ngoâi cp phài 

di.rçc cp có thm quyn'cng. nhn vAn bng theo quy djnh t?i  Quyt djnh s 

77/2007/QD-BGDDT ngày20/12/2Q07 cüa B Giáo dijc và Dào to ban hành Quy 

dnh ye trInh tir, thu tc cong nhan vAn bang cüa ngi.thi Vit Nam do co' so' giáo diic 

rnxo'c ngoài cap. Tnrô'ng hp nguo'i tráng tuyên có bang tot nghip chuyên mon dã 

chuân dâu ra v ngoi ngQ', tin h9c theo quy djnh ma tuong 1rng vo'i yêu câu cUa vj trI 

vic lam dir tuyn thi dugc sir dung thay th cho'ng chi ngoi ngQ', tin h9c. 

2. Phiu 1 ljch tu pháp do co quan có thm quyên cap. 

3. Bàn so yu ic ljch tir thut có xác nhn cüa Uy ban nhAn dan xA - phuo'ng, 

thj trân noi dAng k' h khâu thung trü trong thi hn 06 tháng, tInh dn ngày np h 

so dir tuyên; 
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4. Bàn sao gi.y khai sinh hoc chüng minh nhân dan; 

5. Giy chrng nhn src khôe có kt 1u.n dü sirc khôe do ca quan y th có thm 
quyên cp theo quy djnh tai  Thông tu s 14/201 3/TT-BYT ngày 06 tháng 5 narn 
2013 cüa B Y t huâng dn khám sue khôe. Di v9i ngui CO giy khám sirc khOe 
do co s& y t cO thm quyn cUa nithc ngoài cp thI gi.y khám sue khôe duc sir 
diing trong truO'ng h9p Vit Nam và quc gia hoc vüng länh th cap giây khám sirc 
khOe cO diu ithc hoc thOa thun thüa nhn 1n nhau và thii han  sir diving cüa giy 
khám sirc khOe dO không qua 06 tháng k tr ngày dugc cp. Giy khárn sue khOe 
phãi &rçlc djch sang ting Vit cO chüng thirc bàn djch. 

6. Giy chirng nhn thuOc  di tuçlng ixu tiên (nu co), du'cc co quan Co thm 
quyn chirng thirc. 

Trueing hçp nguài trOng tuyn không hoàn thin dü h so tuyn dicing theo quy 
dinh hoc có hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiu däng k' dix tuyên hoc bj phát 
hin sii'r dicing van bang, chüng chi, chüng nhn không dung quy djnh d tham gia dir 
tuyn thI Giám dc Bnh vin BInh Dan ra quy& djnh hüy kt qua trñng tuyn. 

Truông hçp ngtthi dang kr dir tuyn cO hành vi gian 1n trong vic kê khai 
Phiu dang k dir tuyn hoc si'r dirng van bang, ehüng chi, ehIng nhn không dung 
quy djnh d tham gia dr tuyn thI Bnh vin BInh Dan thông báo cong khai trên 
trang thông tin din tir cüa don vj và không tip nh.n Phiu dàng k dir tuyn trong 
mt kS'  tuyn ding tip theo. 

Qua thai han  nêu trén, nguñ trüng tuyn không dn co quan, don vj myn 
diing d hoàn thin h so tuyn dung, Bnh vin BInh Dan së hüy bó kt qua trOng 
tuyn theo quy djnh./. 

(DInh kern Quyê't djnh so' 809/QD-BVBD ngày 01/8/2022 cza Giám dác B,ih 
viên BInh Dan) 

A'o'i iz/zâii: 
- Sâ Y té (dé b/c); 
- Ong (Ba) có ten theo danh sách; 
- Luu: VT, TCCB. 
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