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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) 

 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-BVYDCT ngày 25/11/2022 của Giám 

đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách thí sinh 

đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2022; Thông báo số 134/TB-HĐTD, ngày 25/11/2022 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không 

đủ điều kiện dự thi vòng 02 (vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn 

1.1. Thời gian:  

- Khai mạc: Hồi 16 giờ 00’, Thứ Sáu, ngày 02/12/2022; Địa điểm: Hội 

trưởng số 2, tầng 4 nhà A, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La (số 339A, 

đường Lò Văn Giá, tổ 6 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 

-Tổ chức phỏng vấn: Thứ Bảy, ngày  03/12/2022  

+ Buổi Sáng: Từ 8 giờ 00 phút thực hiện phỏng vấn đến hết thí sinh dự thi;  

1.2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trưởng số 2, tầng 4 nhà A, Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La (số 339A, đường Lò Văn Giá, tổ 6 phường Chiềng 

Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 

 1.3. Lịch phỏng vấn: 

Lịch phỏng vấn, danh sách thí sinh theo số báo danh, nội quy, hình thức, 

thời gian phỏng vấn được Hội đồng tuyển dụng viên chức niêm yết công khai tại 

địa điểm phỏng vấn (Bệnh viện Y Dược cổ truyển tỉnh Sơn La) vào ngày 

01/12/2022. 

2. Lưu ý:  

- Thí sinh đến tham dự phỏng vấn mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh 

(thẻ căn cước; chứng minh thư nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ 
Đảng viên,...) để đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.  

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm tổ chức phỏng vấn theo lịch phỏng vấn 

đúng thời gian quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 
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- Trường hợp thí sinh vắng mặt trước giờ phỏng vấn theo lịch đã thông báo 

sẽ bị mất quyền tham dự phỏng vấn. 

3. Tài liệu ôn tập phỏng vấn 

Thí sinh nghiên cứu tại Thông báo số 133/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2022 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển 

dụng viên chức năm 2022 đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La (địa chỉ truy cập: http://benhvienyduoccotruyensonla.vn). 

4. Phí dự tuyển: 500.000 đồng/1 thí sinh (Thực hiện theo Điều 4 Thông 
tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức viên chức). 

Thí sinh nộp phí dự tuyển trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán, bệnh viện 

Y Dược cổ truyền; địa chỉ số 339A, đường Lò Văn Giá, tổ 6 phường Chiềng Lề, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (đồng chí Vũ Ngân Hà) số điện thoại liên hệ 

098.977.0257, bắt đầu thực hiện thu phí dự tuyển từ thứ 2 ngày 28/11/2022, hạn 

nộp cuối cùng trước 17h00’ ngày 02/12/2022, quá thời hạn trên thí sinh không nộp 

phí dự tuyển sẽ không đủ điều kiện tham dự vòng 02. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức, thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham dự 

vòng 2 biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển 

dụng viên chức(qua phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện thoại: 091.538.4593 để 

được giải đáp và hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Tập thể lãnh đạo bệnh viện; 

- Thành viên Ban giám sát; 

- HĐ tuyển dụng viên chức; 

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2; 

- Trang thông tin điện tử Bệnh  viện; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Cầm Thị Hương 
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