
                 BỆNH VIỆN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       ĐA KHOA TỈNH KON TUM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN DỤNG  

         VIÊN CHỨC NĂM 2020                       Kon Tum, ngày         tháng 10 năm 2020 
                        
            Số:         /TB-HĐXTDVC  

 

THÔNG BÁO 

Thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020  
của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức  

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2020 
            

Căn cứ Công văn số 4046/SYT-TCHC ngày 26/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon 
Tum về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 4053/SYT-TCHC ngày 26/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon 
Tum về việc đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh thu hồi Thông báo số 951/TB-

HĐXTDVC ngày 19/10/2020;  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, thông báo như sau: 

 1. Thu hồi hủy bỏ Thông báo số 951/TB-HĐXTDVC ngày 19/10/2020 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon 
Tum năm 2020. 

2. Lý do thu hồi, hủy bỏ: Thực hiện theo yêu cầu của Công văn số 4053/SYT-
TCHC ngày 26/10/2020 của Sở Y tế về việc thu hồi Thông báo số 951/TB-

HĐXTDVC ngày 19/10/2020 và điều chỉnh lại nội dung thông báo tuyển dụng theo 
Công văn số 4046/SYT-TCHC ngày 26/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc 

điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan 

được biết, thực hiện./. 

      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

Nơi nhận:              CHỦ TỊCH 
- Sở y tế tỉnh KT ; 
- Sở nội vụ tỉnh KT; 
- Trang website bệnh viện; 
- Các khoa phòng bệnh viện; 
- Lưu: VT, TCCB. 

      

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
         Đoàn Thị Tuần 
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