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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Quảng Bình, ngày       tháng     năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Đính chính nội dung tại Thông báo số 2417/TB-SYT 

 ngày 21/9/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

  
 

 Kính gửi: ……………………………………… 
 

 
Thực hiện công tác xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Bố Trạch; ngày 21/9/2020, Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 

2417/TB-SYT thông báo thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng 

vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa 

huyện Bố Trạch. 

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Sở Y tế đính chính nội dung  tại mục 4 

của Thông báo số 2417/TB-SYT ngày 21/9/2020 của Sở Y tế, cụ thể: 

- Nội dung đã thông báo tại Thông báo số 2417/TB-SYT ngày 

21/9/2020 của Sở Y tế: “Sau thời điểm bắt đầu phỏng vấn (7h00 ngày 

07/8/2020), nếu thí sinh nào không có mặt tại địa điểm phỏng vấn thì xem như 

thí sinh đó vắng mặt không tham dự phỏng vấn.”  

- Nội dung đính chính: “Sau thời điểm bắt đầu phỏng vấn (7h00 ngày 

02/10/2020), nếu thí sinh nào không có mặt tại địa điểm phỏng vấn thì xem như 

thí sinh đó vắng mặt không tham dự phỏng vấn.” 

 Sở Y tế  thông báo đến các thí sinh để ôn tập và tham gia phỏng vấn theo 

đúng thời gian quy định./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (báo cáo) 

- Các thành viên HĐXT; 

- Ban Giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển; 
- Website Sở Y tế; 

- Lưu: TCCB, VT.                                                                       

 

 

      Nguyễn Đức Cường 
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