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THÔNG BÁO  

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định 

về tuyển  dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ N  ị địn  số 161/2018/NĐ-C  n  y 29/11/2018 củ  C  n  p ủ sử  đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, t ăn  

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc tron  cơ qu n   n  

c  n  n   nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ T ôn  tư số 03/2019/TT-BNV n  y 14/5/2019 củ  Bộ Nội vụ sử  đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, t ăn  

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc tron  cơ qu n   n  c  n  n   nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 442/ QĐ - BVBR  ngày  04/06/2020 của Sở Y tế tỉnh Bà  Rịa 

Vũn  T u về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Bà Rịa; 

Bệnh viện Bà Rị  t ôn  báo các t   sin  có tên tron  d n  sác  s u đã trún  tuyển 

viên chức năm 2020 (Đ n  kèm danh sách trúng tuyển) 

Đề nghị n ười trúng tuyển có tên trong danh sách nêu trên,trực tiếp có mặt tại Bệnh 

viện Bà Rịa xuất trình bản c  n  các văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập, đối tượn  ưu 

tiên theo yêu cầu của vị trí trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ cá n ân n ười trúng tuyển theo 

quy địn  trước khi Bệnh viện tiến hành ký hợp đồng làm việc, hồ sơ (02 bộ) gồm có: 

- Bản sơ yếu lý lịch tự  thuật có xác nhận củ  cơ qu n có t ẩm quyền (không quá 

06 tháng ) 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; 

- Bản sao hộ khẩu t ường trú; 

- Bản s o văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa ( gồm điểm học tập và 

điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ qu n có t ẩm quyền chứng 

thực; Trường hợp có văn bằn  do cơ sở giáo dục nước ngoài cần phải  được cấp 

có thẩm quyền công nhận văn bằng do t eo quy định tại Quyết định số 

77/2007/QĐ – BGDĐT n  y 20/12/2007 của Bộ Giáo dục v  Đ o tạo ban hành 

Quy định về trình tự, thủ tục côn  n ân văn bằng củ  n ười Việt N m do cơ  sở 

giáo dục nước ngoài cấp; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp t eo quy định tại T ôn  tư số 14/2013/TT – BYT ngày 6/5/2013 của 

Bộ Y tế  ướng dẫn khám sức khỏe; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượn  ưu tiên tron  tuyển dụng viên chức (nếu có), 

được cơ qu n có t ẩm quyền chứng thực. 



- Đối với các t   sin  có quá trìn  côn  tác trước đó p ù  ợp với vị trí dự tuyển, 

chức danh nghề nghiệp yêu cầu nộp các bản sao hợp đồng làm việc, Hợp đồng 

lao động, phù lục hợp đồng, Quyết định bổ nhiệm, Quyết  địn  nân  lươn , sổ 

bảo hiểm xã hội (đầy đủ thông tin quá trình công tác), Quyết định nghỉ việc của 

cơ qu n cũ; 

- 02 hình 3 x 4; 

 Thời giannộp hồ sơ: Từ 7giờ 30 p út n  y 15/06/2020 đến ngày 23/06/2020 

 Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bà Rịa, số 686, 

Đườn  Võ Văn Kiệt,   ường Long Tâm, TP. Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa Vũn  T u. 

 Mọi thắc mắc liên hệ: CN.Trần Thị Song Thao, Phòng Tổ chức cán bộ , điện 

thoại: 02543.742314, số nội bộ: 703050 

Lưu ý: Trường hợp n ười trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc 

k ôn  đến nộp hồ sơ t eo t ời  i n quy địn  n ư trên  oặc có hành vi gian lận trong việc 

kê khai Phiếu đăn  ký dự tuyển hoặc đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát 

hiện n ười trúng tuyển sử dụn  văn bằng, chứng chỉ khôn  đún  quy địn  t ì  iám đốc 

Bệnh viện giải quyết t eo đún  quy định của pháp luật. 

 

Bệnh viện Bà Rị  t ôn  báo đến các t   sin  được biết ./. 

 

        GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

 02 p ó  iám đốc 

 Các khoa, phòng; 

 Đăn  tải Website; 

 Thí sinh; 

 Lưu: VT, TCCB. 

 

 

  Nguyễn Văn Hương 
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