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THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thiện thủ tục dự tuyển 

kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022 

 

 Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế 

tỉnh Bình Định năm 2022 đã ban hành Thông báo số 28/TB-HĐTD về việc triệu 

tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định 

năm 2022; 

 Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 

2022 đã tổ chức thu phí tuyển dụng và phát Thẻ dự thi cho 447/747 thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh 

Bình Định năm 2022 vào ngày 11 tháng 02 năm 2023. 

 Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022 

thông báo cho các thí sinh chưa hoàn thiện thủ tục dự tuyển (nộp phí tuyển dụng và 

nhận Thẻ dự thi) như sau: 

1. Thí sinh tiếp tục nộp phí tuyển dụng và nhận Thẻ dự thi tại Sở Y tế, cụ 

thể: 

a) Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế tỉnh Bình Định (số 756, đường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn). 

b) Thời gian: Trong giờ hành chính đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 

02 năm 2023. 

c) Thí sinh đến nộp phí tuyển dụng và nhận Thẻ dự thi phải xuất trình 

Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các loại giấy tờ tùy thân 

hợp pháp khác có dán ảnh. 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022 sẽ 

không giải quyết việc hoàn thiện thủ tục dự tuyển (nộp phí tuyển dụng và nhận Thẻ 

dự thi) cho các thí sinh đến sau thời gian nêu trên và thí sinh không được tham gia 

dự tuyển vòng 2 khi chưa hoàn thiện thủ tục dự tuyển. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022 thông 

báo./.            
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban Giám sát (Sở Y tế); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng; 

- Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Quang Hùng 
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