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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 128/TB-BVĐHTN Đắk Lắk, ngày  07 tháng 10 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
  Về  kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 
 
                                       Kính gửi: - Lãnh đạo khoa, phòng 

- Các Ứng viên 
 
 Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12;  

Căn cứ nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên 
chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  
 Căn cứ Quyết định số: 2023/QĐ-TCCB-ĐHTN ngày 24/9/2019 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Bệnh viện 
Trường Đại học Tây Nguyên; 
 Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-BVĐHTN ngày 13/8/2020 về việc tuyển dụng nhân lực 
Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020; 

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện trường Đại 
học Tây Nguyên ngày 01/10/2020, Bệnh viện thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 
2020 (có danh sách kèm theo). Danh sách kết quả xét tuyển viên chức được đăng trên trang 
web của Trường Đại học Tây Nguyên; 

Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được Giám đốc phỏng vấn (sẽ có lịch phỏng 
vấn và thông báo cụ thể cho ứng viên), nếu đạt yêu cầu Bệnh viện sẽ ra Quyết định trúng 
tuyển và tuyển dụng viên chức, đồng thời làm thủ tục ký hợp đồng làm việc.  

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên thông báo các khoa, phòng và các ứng viên 
được biết và thực hiện./. 
          GIÁM ĐỐC 
               (đã ký) 
 
 
         BSCKII. Phương Minh Hải 
 
 
 



DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
(Kèm theo Thông báo số 128/TB-BVĐHTN ngày 07/10/2020 

của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên) 
 

STT Họ và tên Giới 
tính 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Chuyên 
ngành học  

Trường Đào 
tạo 

Điểm 
sát 

hạch 

Tổng 
điểm 

Vị trí 
tuyển 
dụng 

1 Nguyễn Bảo Trung Nam 04/2/1996 Bác sỹ YK Trường ĐH 
Tây Nguyên 

81,2 406 Bác sỹ 
Ngoại khoa 

2 Đỗ Thanh Hồng Nữ 23/5/1988 CKI Nhi khoa Trường ĐH  
Y Dược HCM 

85 425 Bác sỹ 
Nhi khoa 

Danh sách gồm 02 ứng viên. 
       GIÁM ĐỐC 

                    (đã ký) 
 
 
              BSCKII. Phương Minh Hải 
 


