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THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hình thức tiếp nhận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
viên chức năm 2021

Căn cứ Thông báo số 935/TB-BVTP ngày 16/8/2021 về việc thông báo

tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và việc áp

dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 3090/QĐ-UBND

ngày 22/08/2021 của Chủ tịch UBNĐ tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp cấp

bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bản thành phố Vinh, tỉnh Nghệ

An;

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thông báo, thí sinh dự tuyển viên chức

năm 2021 có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức qua đường bưu điện

theo địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh -

Số 178 đường Trần Phú - Phường Hồng Sơn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An;

Số điện thoại liên hệ: 0238.625.9632.

Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, phòng Tổ chức hành chính sẽ

gọi điện cho từng ứng viên để xác nhận.

Lưu ý: Trường hợp nộp qua đường bưu điện, ứng viên ghi rõ ngoài bìa

“Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021- Bệnh viện Đa khoa thành phố

Vinh - Số điện thoại ứng viên”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- SYT, SNV (báo cáo);
- Web: Sở Y tế, BV;
- Niêm yết tại cơ quan;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Trường
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