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THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức
vòng 2 và lịch triệu tập thí sinh dự tuyển theo quy định
Thực hiện Công văn số 9363/BYT-TCCB ngày 03/11/2021 của Bộ Y tế về việc phê
duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Trường Đại học Y tế công cộng, Hội
đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức kiểm
tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển (vòng 1) căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn tại
Thông báo số 831/TB-ĐHYTCC ngày 08/11/2021 về việc xét tuyển viên chức năm 2021
Trường Đại học Y tế công cộng đã công khai (https://huph.edu.vn/announcement/3513).
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Y tế công cộng thông
báo về việc công khai danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức và
lịch triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 theo quy định như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 được cập nhật trên
website của Trường, niêm yết công khai tại bảng tin từ ngày 21/12/2021. Đề nghị các thí
sinh kiểm tra các thông tin của mình, trường hợp có phản hồi vui lòng liên hệ Phòng Tổ
chức - Hành chính (Phòng 212 nhà A hoặc số điện thoại: 024.62662384).
2. Lịch phổ biến nội dung ôn tập, quy chế xét tuyển và nhận thẻ dự tuyển
Các thí sinh đã nộp lệ phí dự tuyển viên chức tập trung vào lúc 09 giờ 00 ngày
31/12/2021 (thứ Sáu) tại Phòng 207 nhà A Trường Đại học Y tế công cộng - Số 1A đường
Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Lưu ý: Thí sinh khi đi mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân,
01 ảnh 4x6cm (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh). Nhà trường không chịu
trách nhiệm đối với các thí sinh vắng mặt hoặc đến muộn không nắm được thông tin.
3. Lịch phỏng vấn xét tuyển
Các thí sinh có mặt và tham gia phỏng vấn, sát hạch từ 08h30 ngày 05/01/2021 (thứ
Tư) tại Phòng 207 nhà A Trường Đại học Y tế công cộng - Số 1A đường Đức Thắng,
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
(Thi sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ ngành bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp).
Đề nghị các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ theo các lịch triệu tập trên.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các thí sinh tham gia xét tuyển;
- HĐXT (để biết);
- Ban kiểm tra sát hạch (để t/h);
- Phòng HTQT (để p/h);
- Lưu: VT, TCHC.
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