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THÔNG BÁO 

Về việc nội dung tài liệu ôn tập 

Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022  

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/NĐ-CP ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số  373/KH-BVM  ngày 18/03/2022 của Bệnh viện Mắt về 

tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BVM ngày 04/04/2022 của Bệnh viện Mắt Bình 

Định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt Bình Định năm 

2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 thông báo nội dung tài 

liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (thi viết) như sau: 

1. Tổng hợp nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022  

2. Nội dung ôn tập theo trình độ chuyên môn và vị trí dự tuyển. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Tài liệu ôn tập được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện Mắt tại địa 

chỉ: https://bvmatbinhdinh.vn/. Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt không 

tổ chức ôn tập cho thí sinh. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt thông báo để thí sinh được biết. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế;  

- Ban Giám đốc BV; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang web bệnh viện; 

- Lưu VT, HĐTD.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT 

Nguyễn Thanh Triết 
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