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THÔNG BÁO
Khai mạc kỳ thi viên chức Ngành y tế Hà Nội năm 2015
Thực hiện Công văn số 4730/SYT-TCCB ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Sở
Y tế Hà Nội về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2015; Công
văn số 880/BVĐKĐG-CTS2 ngày 19/10/2015 của Cụm trưởng Cụm thi số 2 (Bệnh
viện đa khoa Đức Giang) về thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi và Tổ chức thi tập
trung.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long xin
thông báo:
1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG KHAI MẠC KỲ THI:

Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Bắc
Thăng Long năm 2015 có mặt dự Lễ khai mạc kỳ thi:
- Địa điểm: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
- Địa chỉ: Xuân Dục - Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội (có sơ đồ kèm theo)
- Thời gian: 08 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2015
2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC MÔN THI PHỎNG VẤN:

- Thời gian: Ngày 21/11/2015 (Thứ Bẩy)
- Địa điểm: Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Đông Anh; địa chỉ: Tổ 40 - Thị
trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội; cách ga Đông Anh khoảng 300 mét, về
phía Bắc. (Có sơ đồ địa điểm cụ thể kèm theo).
- 16 giờ ngày 20/11/2015 các thí sinh tập trung tại Hội trường Bệnh viện
Bắc Thăng Long để nghe phổ biến một số quy định về tổ chức môn thi phỏng vấn
thực hành và đến địa điểm thi để xem danh sách phòng thi, số báo danh…
3. TỔ CHỨC THI MÔN PHỎNG VẤN NGÀY 21/11/2015:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (thí sinh có mặt trước 7 giờ)
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ (hoặc kết thúc vào thời điểm đã hoàn
thành công tác hỏi thi phỏng vấn). Thí sinh mang theo bảng điểm kết quả học tập (có
chứng thực) để nộp cho Hội đồng sau khi kết thúc phần thi phỏng vấn.
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long xin thông báo để
các thí sinh được biết, tham dự khai mạc và dự thi đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Các thí sinh;
- Website http://benhvienbacthanglong.org.vn
- Lưu: VT, HĐXT.
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