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THÔNG BÁO 

Về việc Bác sĩ đào tạo theo “Đề án thu hút Bác sỹ về công tác  

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013-2020” và theo địa chỉ sử dụng 

tỉnh Trà Vinh về tiếp nhận công tác 

________________ 

 

Thực hiện “Đề án thu hút Bác sỹ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai 

đoạn 2013-2020”. Sở Y tế Trà Vinh có các sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng 

tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

và Trường Đại học Trà Vinh (Danh sách đính kèm), theo lịch đã tốt nghiệp Bác 

sĩ năm 2018, năm 2019, năm 2020 nhưng đến nay chưa về tỉnh tiếp nhận công 

tác. 

Sở Y tế Trà Vinh đề nghị các Bác sĩ trên đã tốt nghiệp liên hệ Sở Y tế Trà 

Vinh để phân công công tác. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu 

không liên hệ Sở Y tế giải quyết, sẽ xử lý theo quy định pháp luật (do cam kết 

ngay từ lúc đi đào tạo là về tỉnh phục vụ ít nhất 05 năm). 

Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh (số 16A, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại liên hệ: 0294.3863051. 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo đến các Bác sĩ đào tạo theo “Đề án thu hút Bác 

sỹ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013-2020” và theo địa chỉ 

sử dụng tỉnh Trà Vinh biết về tiếp nhận công tác./. 

 
Nơi nhận:           
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Trang tin điện tử Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Bác sĩ theo danh sách; 

- Lưu: VT, TCCB-HC. 
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      Nguyễn Hữu Phước 
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