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THÔNG BÁO
Về tổ chức thi phỏng vấn xét tuyển viên chức
vào làm việc tại Bệnh viên Bắc Thăng Long năm 2015
Ngày 22/10/2015 Bệnh viện Bắc Thăng Long đã thông báo triệu tập các thí
sinh đủ điều kiện dự tuyển tập trung tại Hội trường Bệnh viện để nghe phổ biến Nội
quy xét tuyển, thông báo địa điểm, thời gian tổ chức thi phỏng vấn và một số nội
dung quan trọng khác.
Để công tác tuyển dụng viên chức tại Bệnh viên Bắc Thăng Long triển khai
đảm bảo tiến độ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, Hội đồng
xét tuyển viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo:
1. Đối với các thí sinh vắng mặt ngày 22/10/2015:
- Đề nghị thí sinh trực tiếp đến Bệnh viện Bắc Thăng Long (phòng Tổ chức
cán bộ) để nhận Thẻ dự thi, nhận thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi môn
phỏng vấn và một số nội dung khác liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của thí sinh.
- Thời gian từ ngày 26/10/2015 đến hết ngày 30/10/2015 (trong giờ hành
chính)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức môn thi phỏng vấn:
- Thời gian: Ngày 21/11/2015 (Thứ Bẩy)
- Địa điểm: Trường Phổ thông 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).
3. Thời gian tập trung thí sinh phục vụ công tác chuẩn bị:
- 16 giờ ngày 20/11/2015 (chiều Thứ Sáu) toàn bộ thí sinh dự môn thi phỏng
vấn tập trung tại Hội trường Bệnh viên Bắc Thăng Long (Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh
- Hà Nội) để nghe công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng… và đến địa
điểm thi (nơi niêm yết danh sách dự thi và Nội quy phòng thi) để kiểm tra, đối chiếu
số báo danh và thời gian dự thi (sáng hoặc chiều).
4. Tổ chức thi phỏng vấn ngày 21/11/2015:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ (hoặc kết thúc vào thời điểm đã hoàn
thành công tác hỏi thi phỏng vấn).
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long xin thông báo để
các thí sinh được biết./.
Nơi nhận:
- Các thí sinh;
- Website http://benhvienbacthanglong.org.vn
- Lưu: VT, HĐXT.
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