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THÔNG BÁO
Kết quả tổng điểm xét tuyển viên chức
Làm việc tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2015
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25
tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc
và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV
ngày 28 tháng 12 năm 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 Quy chế kỳ
thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc
tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2015; Kế hoạch số 1611/KHSYT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức vào
làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2015;
Thực hiện công văn số 5527/SYT- TCCB ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Sở Y tế
Hà Nội về công tác chấm thi, thông báo kết quả điểm thi tuyển và đề nghị phê duyệt
kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015;
Căn cứ kết quả điểm chấm bài phỏng vấn thực hành và kết quả tổng hợp điểm
học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh dự xét tuyển viên chức làm việc tại bệnh viện Bắc
Thăng Long năm 2015
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo tổng điểm
xét tuyển viên chức vào làm việc tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2015
(Có danh sách kèm theo).
Thí sinh có đơn phúc khảo, khiếu nại về kết quả điểm xét tuyển gửi đơn (theo
mẫu) và nộp lệ phí phúc khảo về Hội đồng xét tuyển viên chức (qua phòng Tổ chức
cán bộ Bệnh viện Bắc Thăng Long) để được xem xét và giải quyết theo quy định.
Thời gian nhận đơn phúc khảo, khiếu nại từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày
18/12/2015 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
Hội đồng chỉ xem xét giải quyết phúc khảo, khiếu nại đối với đơn được gửi trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bệnh viện Bắc Thăng Long (theo dấu của bưu điện
đến Bệnh viện Bắc Thăng Long).
Sau thời gian quy định trên, mọi đơn phúc khảo, khiếu nại có liên quan đến kết
quả xét tuyển đều không được xem xét, giải quyết.
Thông báo này được đăng tải trên website của Bệnh viện Bắc Thăng Long và
niêm yết tại trụ sở Bệnh viện, để các thí sinh dự tuyển được biết ./.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐXT;
- Website của bệnh viện
- Lưu HĐXT.
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