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THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ – BVBR ngày 16/03/2022 của Bệnh viện Bà Rịa 

về việc thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngày 05/04/2022 của ban 

kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bà Rịa thông báo triệu tập các thí sinh 

đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 như sau: 

1. Nội dung cụ thể như sau: 

 Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn trực tiếp 

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 16/4/2022 (Thứ bảy) 

3. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Bà Rịa, Số 686, Đường Võ Văn Kiệt, P. 

Long Tâm,TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi được niêm yết công khai tại 

Bệnh viện Bà Rịa và được đăng tải trên Wesbsite của Bệnh viện Bà Rịa tại địa 

chỉ: http://benhvienbaria.com (có danh sách chi tiết đính kèm). 

5.  Lưu ý:  

 Thí sinh dự tuyển phải có mặt đúng thời gian quy định. 

 Mang theo giấy Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy 

thân (có dán ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng phỏng vấn. 

 Thí sinh dự tuyển tự sắp xếp nơi ăn, nghỉ. 

6. Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bà Rịa địa chỉ số 

686,Đường Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Điện thoại số 02543.742314. 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện Bà Rịa thông báo để thí sinh được 

biết, bố trí, sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ đúng giờ./. 

 

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

                                                                                    CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                                                   
 Hội đồng xét tuyển; 

 Các khoa, phòng ( biết); 

     Websibe Bệnh viện (đăng tải); 

 Thí sinh dự tuyển (theo DS); 

 Lưu: VT-TCCB. 

         Nguyễn Văn Hương 
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