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THÔNG BÁO  

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018 

   

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 ngày 16 tháng 

3 năm 2018; 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy xin thông báo: 

 1/ Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai 

Lậy cho các thí sinh tham gia xét tuyển như sau: 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

 Danh sách kết quả xét tuyển của các thí sinh được đăng tải trên website 

của bệnh viện và được niêm yết công khai tại bảng thông báo của đơn vị. 

 2/ Bệnh viện nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh tham gia xét tuyển 

kể từ ngày 22/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018 để xem xét, giải quyết theo quy 

định. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nội dung 

điểm sát hạch, đơn nộp trễ thời gian quy định nêu trên. 

 Nơi nhận đơn phúc khảo: phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Cai Lậy, Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 4, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang./. 

 
 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC                       
- Website bệnh viện;       

- Lưu: VT, TCCB.  
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