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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 và mời ký hợp đồng làm việc 

 

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh;  

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh thông báo: 

1. Kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người trúng tuyển và thông báo 

công khai trên trang điện tử của bệnh viện tại địa chỉ http://bvphcnhatinh.vn (có 

danh sách phê duyệt của Sở Y tế kèm theo); 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến phòng Tổ chức - Hành chính, bệnh viện phục 

hồi chức năng Hà Tĩnh, số 223 – Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh 

(trong giờ hành chính) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao 

gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng 

dịch thuật sang tiếng Việt. Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

c) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

d) Bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 

công dân, Sổ hộ khẩu; 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe; 

- Đối với những người có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã 

làm những công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, 

yêu cầu nộp bản sao sổ BHXH để xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với 

viên chức trúng tuyển theo quy định; 

3. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng, giám đốc bệnh viện ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết 

định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký; 

http://bvphcnhatinh.vn/


4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, 

người được tuyển dụng viên chức phải đến bệnh viện Phục hồi chức năng để ký 

hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định 

thời hạn khác hoặc được bệnh viện đồng ý gia hạn; 

5. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng 

làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại mục 4 thông báo này thì Giám 

đốc bệnh viện phục hồi chức năng gửi thông báo về Sở Y tế huỷ bỏ kết quả 

trúng tuyển dụng; 

6. Trước khi ký hợp đồng làm việc bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ tiến 

hành thẩm tra, xác minh văn bằng của người trúng tuyển. Trường hợp bệnh viện 

phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp 

pháp thì bệnh viện sẽ không thực hiện ký kết hợp đồng làm việc và có văn bản 

gửi về Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và xử lý theo quy 

định của pháp luật; 

7. Bệnh viện mời toàn thể thí sinh trúng tuyển đúng 16h30 ngày 21 tháng 

12 năm 2022 tập trung tại hội trường tầng 3 bệnh viện Phục hồi chức năng để 

được nghe hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng; 

Vậy bệnh viện thông báo để các ứng viên trúng tuyển được biết và thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Ứng viên trúng tuyển; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, HĐXT, TCHC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Diện 
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