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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức xét tuyển vòng 1, vòng 2 đối với các thí sinh  
đăng ký dự xét tuyển viên chức y tế vào làm việc  

tại Bệnh viện Sản- Nhi trực thuộc Sở Y tế 
 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang 
diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca dương tính, và các trường hợp F1, 

F2 đang gia tăng, ngành y tế đang tập trung toàn lực tham gia phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 nên Hội đồng tuyển dụng viên chức Thông báo lịch tổ chức xét 

tuyển vòng 1, vòng 2 đối với các thí sinh đăng ký dự xét tuyển, cụ thể như sau:  

Ngày 21-22/12/2021: Kiểm tra phiếu dự tuyển (vòng 1). 

Ngày 23/12/2021: công bố danh sách thi sính đủ điều kiện dự xét tuyển 

vòng 02, thẩm tra các văn bằng, chứng chỉ của thí sinh dự xét tuyển. 

Thời gian, địa điểm phát thẻ dự thi: từ ngày 24/12/2021 đến ngày 

27/12/2021 tại Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thuộc Sở Y tế. 

Ngày 29/12/2021, Sở Y tế Thông báo trên trang tin điện tử Sở Y tế: số báo 

danh, phòng, sơ đồ,thời gian dự xét tuyển cụ thể của từng thí sinh, địa điểm tổ 
chức làm bài sát hạch, phổ biến hình thức xét tuyển, nội quy xét tuyển. Trước 

ngày tổ chức xét tuyển 01 ngày sẽ niêm yết danh sách tại phòng thi. Địa điểm 
phỏng vấn.  

Phổ biến nội quy xét tuyển: đề nghị thí sinh tham gia đầy đủ lúc 16 giờ 
ngày 30/12/2021. Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Trà Vinh (Số 7, Nguyễn 

Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

Từ ngày 31/12/2021: Tổ chức sát hạch bằng phỏng vấn đối với thí sinh dự 
tuyển. 

Mỗi thí sinh sẽ có 02 phần câu hỏi phỏng vấn: Phần Kiến thức chung (01 
câu), Phần chuyên môn (01 câu), thời gian trả lời mỗi câu là 05 phút, thời gian 

phỏng vấn tối đa cho mỗi thí sinh là 30 phút cho 02 phần thi. 

Ngày 03/01/2022: Thông báo điểm sát hạch. 

Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 24/01/2022: Giải quyết khiếu nại (nếu có). 

Ngày 26/01/2022: Tổng hợp rà soát kết quả sát hạch, trình Chủ tịch Hội 

đồng phê duyệt và thông báo kết quả sát hạch, hoàn thiện hồ sơ các thí sinh 
trúng tuyển.  

Ngày 28/01/2022: thí sinh nhận quyết định tuyển dụng. Hướng dẫn thí sinh 
liên hệ với các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc. 
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Từ ngày 29/01/2022 - 30/01/2022: Tập hợp hồ sơ, lưu trữ theo quy định. 

Đề nghị thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ  

Website www.syt.travinh.gov.vn, để xem thông tin. Điện thoại liên hệ: 
02943863051. 

*Lưu ý: Đối với các thí sinh chưa nộp ảnh thì gửi 02 ảnh 3x4 để bổ sung 

làm thẻ dự tuyển theo quy định. 

Trên đây là Thông báo lịch tổ chức xét tuyển vòng 1, vòng 2 đối với các thí 

sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức y tế vào làm việc tại Bệnh viện Sản- Nhi 
trực thuộc Sở Y tế./. 

 
Nơi nhận: 

- Trang tin điện tử SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Thành viên Hội đồng; 

- Ban Giám sát; 
- Tổ giúp việc Hội đồng; 

- Niêm yết tại trụ Sở; 
- Lưu: VT,TCCBHC.                            

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Kiên Sóc Kha 

 

 

http://www.soytetv.gov.vn/
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